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Eerste woensdagnieuwsbrief  

Afgelopen maandag werden alle leerlingen en ouders 

welkom geheten. Iedereen verzamelde bij de eigen 

juf/meester en groep 8 stond met bogen klaar om 

iedereen naar binnen te laten gaan. Daarna werden de 

bogen door leerkrachten vastgehouden om groep 8 

welkom te heten. Voor hen is het een bijzonder jaar. 

Welkomgesprekken 

Vanaf deze week vinden er weer welkomgesprekken plaats omdat de meeste leerlingen 

een nieuwe juf/meester krijgen. U krijgt hiervoor een aparte brief mee. Tijdens dit gesprek 

wordt ook aan u gevraagd om het formulier “verklaringv oor het gebruik van foto en video” 

in te vullen. 

We hebben een gymmeester 

Mijn naam is Thijs Hazenberg en ik werk vanaf dit 

schooljaar op CBS Mozaïek als gymmeester. Ik ben 26 

jaar en ben afgelopen schooljaar afgestudeerd. Verder 

houd ik van voetballen, skateboarden en uiteraard ook 

van velen andere sporten. Afgelopen maandag heb ik in 

de ouderkamer al kennis gemaakt met heel veel ouders. 

Mocht u verder vragen hebben sta ik altijd open voor 

een gesprek. 

Gym en zwemmen 

De groepen 4&5 zwemmen dit schooljaar op woensdag van 11.00.12.00 uur. De bus komt 

ze om 10.30 uur ophalen en ze zijn om 12.15 uur terug op school. 

De groep 1&2 gymmen op maandag en donderdag in de speelzaal. 

Meeste Thijs komt dit schooljaar van maandag t/m donderdag bij ons op school werken. Op 

het ogenblik werkt hij op maandag op een andere school. Daarom hebben de groep 3 t/m 8 

voorlopig op dinsdag, woensdag en donderdag gym. 

 dinsdag woensdag donderdag 

08.30-09.15 3 7 6 

09.15-10.00 4 8 7 

10.15-11.00 5 6 8 

11.00-11.45 6 3 3 

13.15-14.00 8  4 

14.00-14.45 7  5 



 

 

 
 
 
 

 

Muziek maken bij ons op school 

Elke dinsdagmiddag van 15.00- 16.00 uur is 

het mogelijk om onder begeleiding van 

meester Joao een muziekinstrument te 

bespelen. Lijkt dit jou ook leuk dan kun je bij 

meester Joao langs gaan. 

 

 

Huiswerkklas 

Vorig jaar zijn we gestart met huiswerkklas bij ons op school. Juf Hellen ( voor veel ouders 

een bekende juf) zal ook dit jaar de huiswerkklas verzorgen. Dit is op dinsdagmiddag na 

schooltijd. Tussen elke vakantie is er een andere combinatiegroep aan de beurt en het 

vakgebied zal ook iedere keer anders zijn. We beginnen eerst met rekenen in groep 7&8. 

De ouders van groep 7&8 worden hiervoor persoonlijk benaderd. 

 

 

Taalles in de ouderkamer                                                                                                                

De Nederlandse taalles voor de ouders is gisteren begonnen. Er hebben een aantal 

wijzigingen in het rooster plaats gevonden. Hieronder definitieve rooster.                       

Contactpersoon: Fatma Urfa ( medewerker ouderbetrokkenheid). 

   Dag          Tijd    Ruimte  Docent     Instantie 

Maandagmiddag 12.45-15.00 uur                                                                                       ouderkamer Joke Albeda 

Dinsdagochtend   8.45-12.00 uur                                                                                    ouderkamer Joke Albeda 

Donderdagmiddag 12.45-15.00 uur ouderkamer Mustafa Albeda 

                                                              


