
 

 

Maandbericht juli 
 
PBS Toppers 
Alle kinderen uit de groep OB2 van  
juf Melanie, juf Mandy en juf Daniëlle 
zijn de PBS-toppers van deze maand 
geworden. 

 

 
 
Alle leerlingen uit OB2 hebben zo veel 
stappen gemaakt en zijn dit schooljaar 
enorm gegroeid.  
 
Ze zijn behulpzaam en respectvol naar 
elkaar toe en hebben geleerd hoe ze 
‘emmertjes moeten vullen’. 
 
Van harte OB2, jullie zijn toppers! 

Reminder: 4 juli studiedag 
Aanstaande maandag zijn de 
leerlingen vrij. De leerkrachten hebben 
dan rapportgesprekken. Heeft u al een 
afspraak daarvoor gemaakt? 
 
De Schoolverlatersavond 
Op dinsdag 12 juli is de 
Schoolverlatersavond. Dan wordt op 
school de film die ze hebben gemaakt 
aan familie vertoond. Daarna drinken 
wij een drankje. We wensen ze veel 
plezier. 
  
Filmsterren gezocht 
In het nieuwe schooljaar wordt er een 
nieuw promotiefilmpje gemaakt over 
het Mozaïek. 
 
Wij zijn hiervoor op zoek naar een 
leerling uit de middenbouw die met zijn 
of haar ouders hieraan willen 
meewerken. 
 
Het filmpje komt op onze website te 
staan. Graag aanmelden bij juf 
Birgitte. 
 
Juf Amy is bevallen 
Groot nieuws van juf Amy (BB3): 
Zij is op 28 juni jl. bevallen van een 
prachtige zoon! 
Zijn naam is Bowie. Wij feliciteren Amy 
en Olivier van harte. 
 
Meester André met pensioen 
André van der Meer (leerkracht van 
MBA) gaat per 1 augustus a.s. met 
pensioen en dat hebben we gevierd! 
Foto’s zijn te zien op Facebook. Ook 
heeft meester André een mooi 
interview in de krant gegeven. 
 
We gaan je allemaal enorm missen 
André! 



 

Juf Mandy getrouwd 
Juf Mandy (OB2) is 28 juni getrouwd! 
Zij kwam haar trouwjurk even showen 
op school samen met haar man en 
kinderen.  
Ook juf Mandy stond daarom in de 
krant. 
 
Trakteren 
Er is een aantal leerlingen jarig in de 
zomervakantie. 
Zij willen graag uitdelen voor de 
vakantie. Dat mag, maar liever niet op 
donderdag 14 juli. 
Dan heeft de ouderraad namelijk een 
hele leuke (en lekkere) verrassing voor 
alle leerlingen van de school.  
Wilt u met de leerkracht van uw zoon 
of dochter overleggen wat wel een 
goede dag is om te trakteren? 
 
Van wie zijn deze fietsen? 
Onderstaande 4 fietsen (zie foto’s) 
staan al maanden op ons plein.  
Herkent u de fiets van uw kind? Wilt u 
deze dan ophalen?  
 
Fietsen die aan het begin van de 
zomervakantie niet zijn opgehaald 
doneren wij aan de ANWB voor hun 
Kinderfietsenplan. 
 

 
 

 
Nieuw schoolplein 
Deze week zijn alle oude toestellen 
van ons schoolplein verwijderd. Ook 
de boomstronken zijn weggehaald.  
Binnenkort gaat het inrichten van het 
nieuwe plein van start. 
 
Corona 
De Coronacijfers blijven oplopen.  
U kunt de coronatesten via de 
leerkracht aanvragen om bij klachten 
te testen. Wij geven deze dan aan uw 
kind mee naar huis. 
 
Datums om te noteren   
Studiedagen 
Maandag 4 juli 2022 
Vrijdag 15 juli 2022 
 
Dinsdag 12 juli schoolverlatersavond 
Woensdag 13 juli laatste schooldag 
voor groep 8 
 
Zomervakantie 
16 juli t/m 28 augustus 2022 
 
Start van het nieuwe schooljaar: 
Maandag 29 augustus 2022 
 
 
Wij wensen u alvast een fijne en 
zonnige zomer toe! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van het Mozaïek, 
 
 
 
 


