
 
 

 
 
 
 

Mozamemo  5 juni  2019 

               
cbs MOZAÏEK Jaap Valkhof fplein 5 3023 PV  ROTTERDAM Tel  010 – 244 08 91  

 

Wat willen we met het Jaap Valkhoffplein? 

Praat mee op woensdag 12 juni in basisschool CBS Mozaïek en neem 

buren en kennissen mee. We willen zoveel mogelijke concrete ideeën 

en wensen bespreken. 

Woensdag 12 juni van 19.00-21.00 uur. 

 

Schoolfoto’s 
Enige tijd geleden hebben wij de inlogkaarten van Schoolfoto.nl aan de 

kinderen uitgedeeld. Wij willen jullie er graag op attenderen dat de 

kortingscode 5454 van 20% nog even geldig is voor de fotosets. Deze loopt t/m 16 juni 2019. 

Daarbij hebben zij nu nog een extra leuke kortingsacties lopen! Wanneer de code VOORJAAR19 gebruikt 
wordt, krijg je 20% korting op een fotovergroting en met code CANVAS19 ontvang je 20% korting op een 
canvasdoek. 
 

Wie wordt volgend jaar mijn juf of meester? 

Het teamplaatje voor volgend jaar is rond 

Groep 1-2 A   Juf Sanne 

Groep 1-2 B   Juf Els en juf Liesbeth 

Groep 3   Juf Wendy en juf Sandra 

Groep 4   Juf Tulin en juf Sandra 

Groep 5   Juf Judy en juf Sandra 

Groep 6   Juf Reinanke en juf Jori 

Groep 7   Juf Carmen en juf Sharon 

Groep 8    Meester Sebastiaan 

Beste ouders, lieve kinderen,  

In het begin van dit schooljaar had ik besloten om dichter bij huis te gaan werken. Een moeilijke 
beslissing destijds, omdat ik mij op CBS Mozaïek altijd thuis heb gevoeld en met veel liefde en 

plezier heb gewerkt. Echter waren de dagelijkse files het zetje wat ik toen 
nodig had om dit besluit te nemen. Ondanks dat ik sinds december 
werkzaam ben in Dordrecht, heb ik altijd contact gehouden met juf Petra 
en een aantal collega’s en ook nog een paar keer op bezoek geweest.  
Vanaf volgend schooljaar kom ik niet meer op bezoek, maar ben ik weer 
dagelijks in de school te vinden. Ik heb besloten om terug te keren naar 
CBS Mozaïek. Dat betekent dat ik vanaf volgend schooljaar weer zal 
werken en voor de groep zal staan op ‘onze’ school. Het is fijn dat deze 
mogelijkheid er is en mij geboden wordt. Ik heb in ieder geval erg veel zin 
om weer met jullie te werken, ik kijk er naar uit. Voor nu wens ik jullie 
allemaal nog veel plezier en succes het laatste stukje van dit schooljaar, 
en tot snel!  Juf Sharon 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

Leerling mediatoren 
Zoals u weet draaien onze leerling mediatoren elke grote pauze mee tijdens pleinwacht. Op vrijdag 
14 juni komen we van 15.00-15.30 uur weer bij elkaar in het lokaal van groep 8. 
 
“We zijn allemaal anders” 
Deze week zijn we gestart met blok 6 van De Vreedzame School. Alle kinderen hebben een 
kleurplaat over dit thema gekleurd en volgende week hangen die beneden in de hal. U kunt onze 
mooie creaties daar bekijken. 
 
Rotterdamse Sportweek 

In de week van 11 t/m 14 juni is het Rotterdamse Sportweek. We hebben onze school hiervoor 
opgegeven en we zijn één van de gelukkige scholen die zijn uitgekozen om mee te doen.  
Op donderdag 13 juni krijgen de groepen 4-8 een verzorgde inclusief eten & drinken sportdag 
aangeboden.  
Groep 4-8 verzamelt om 08.10 uur buiten op het plein. Om 08.20 uur lopen de groepen naar de 

bus en om 08.30 uur vertrekt de bus naar Sportplaza  Zuiderpark. Om 14.30 uur zijn de kinderen 

weer terug op school. Voor groep 1-3 wordt en een andere activiteit op school geregeld. Later volgt 

meer informatie hierover. 

 

AVONDVIERDAAGSE 2019                                                                                                       

Maandag 17 juni start de Avond4daagse.                                                                                             

Met de inschrijfformulier kunt u uw kind(eren) opgeven voor deelname aan de 

avon4daagse. U kunt hier ook aangeven wanneer u mee zult lopen als begeleider. U kunt 

het verschuldigde inschrijfgeld (€ 2,50 per kind) inleveren bij juf Fatma of bij de leerkracht 

van uw kind. Deadline is maandag 3 juni.  

 

Kalendermaand juni 

wo 05  

do  06 Studiedag alle kinderen zijn vrij 

vr  07 Alle kinderen zijn vrij 

za 08  

zo 09  

ma 10 Pinksteren alle kinderen zijn vrij 

di 11 Ouderbijeenkomst DVS blok 6 in de ouderkamer 

woe 12  

do 13 08.10 uur op school Sportdag groep 4-8 

vrij 14 Leerling mediatorenoverleg 15.00-15.30 uur lokaal gr 8 

za 15  

zo 16 Vaderdag 

ma 17 18.45 uur Start Avondvierdaagse 
13.00 uur Start Nederlandse taalles 



 
 

 
 
 
 

di 18 Avondvierdaagse 

woe 19 Avondvierdaagse 

do 20 Avondvierdaagse 
8.30 uur Ouderbijeenkomst groep 1/2 in de ouderkamer 

vr 21  

za 22  

zo 23  

ma 24 Kamp groep 8 en schoolreis groep 1-7 

di 25 Kamp groep 8 

woe 26 Kamp groep 8 

do 27  

vr 28  

za 29  

zo 30  

 
 


