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Agenda

 

21-7 Wisselochtend 

22-7 Eindmusical groep 8 

23-7 Laatste schooldag tot 12.00u 

23-7 Ijsje voor de leerlingen en ouders  

28-9 Schoolreisje 

Van de directie 
Beste ouders/verzorgers, 

De laatste week van het schooljaar is begonnen. Deze week staan nog een aan-

tal leuke dingen op het programma zoals de musical van Groep Oranje en Groep 

Paars. Een bijzondere week voor de schoolverlaters die een nieuw avontuur 

tegemoet gaan! We kijken ook al vooruit naar volgend schooljaar, bijvoorbeeld 

naar het schoolreisje op 28-9 naar de Efteling. We willen, i.v.m. de kosten, ko-

mend schooljaar weer met eigen vervoer gaan. Aan het begin van volgend 

schooljaar zal er een oproep komen om te rijden.  

Namens het hele team van Mozaik al vast een hele fijne vakantie! 

Wisselochtend 
Aanstaande woensdag 21-7 is het wisselochtend op Mozaik. Alle leerlingen 

gaan kennis maken in hun nieuwe klas van 9.00u tot 10.30u. Ook leerlingen die 

volgend schooljaar naar Mozaik komen zullen erbij zijn. We kijken er naar uit!  



Zonnebloemen 
We zijn benieuwd hoe hoog jullie zonnebloemen zijn geworden! Graag een 

foto met de lengte van de zonnebloemen doorsturen naar 

j.vandenmeijdenberg@stgboom.nl. Ik ben benieuwd wie de hoogste zonne-

bloem heeft en welke  groep in totaal de meeste lengte heeft! 

 

Juf Imana 
Goedemiddag ouders en kinderen van Mozaik, 

Vanaf komend schooljaar zal ik bij jullie op school de juf zijn in groep Goud. Hier heb ik 
natuurlijk erg veel zin in. Ik ben heel nieuwsgierig naar jullie en hoop snel kennis te ma-
ken. A.s. woensdagochtend zal ik ook aanwezig zijn op de wisselochtend, dus de groep 
en ik kunnen elkaar dan alvast een beetje leren kennen. 

Ik woon in Boxtel, ben 27 jaar en hou erg van kletsen en fietsen. 

Alvast een heel fijne vakantie en tot binnenkort! 

Groeten, juf Imana 

Laatste schooldag een ijsje 
Op vrijdag 23 juni is de laatste schooldag. Voor iedereen begint om 12.00 uur de zomervakantie. Vanaf 12.00 

uur willen we ouders en jonge broertjes en zusjes uitnodigen voor een ijsje op het schoolplein. De school trak-

teert alle ouders op een ijsje! We willen u op deze manier bedanken voor de steun en hulp die we als team het 

afgelopen schooljaar hebben ervaren. We vragen u vriendelijk om tij-

dens dit moment bewust 1,5 meter afstand te bewaren, zodat iedereen 

onbezorgd aan de vakantie kan beginnen.    



Wist je dat... 
- Dit de laatste nieuwsflits was van dit schooljaar? 

- We de Parro chat vanaf volgend schooljaar weer uit gaan zetten? 

- U ons kunt bellen, mailen of aanspreken voor zaken rond uw zoon of doch-

ter? 

- We volgend schooljaar starten met de huidige Corona maatregelen? 

 

 

Zomerlezen 
Lezen is belangrijk. Want als je goed kunt lezen, dan kun je de hele wereld aan! Als je kind ook tijdens de 

zomervakantie leest, dan blijft het lezen op niveau. Je kind heeft dan geen leesachterstand in de volgende 

klas. Hoe hou je je kind aan het lezen in de zomervakantie? Met Boek 'n Trip!   

  

Boek 'n Trip 

Tijdens de zomeractie kan je kind de mooiste verhalen beleven via Boek ‘n Trip, gewoon op de telefoon 

of tablet: https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html . Met de gratis online Bibliotheek-app down-

load je de leukste e-books en luisterboeken. Voor iedereen tussen de 0-18 jaar. Ook als je kind nog géén 

lid is van de bibliotheek. De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Ben je nog geen lid van 

de bieb? Dan mag je in de actieperiode 10 e-books en 10 luisterboeken lezen. Er is keuze uit duizenden 

boeken. 

Waar vind je leuke boeken? 

Bij Boek ‘n Trip zomeractie 

In de dichtstbijzijnde bibliotheekvestiging  

Haal gratis een Boek ‘n trip vakantietas op in de dichtstbijzijnde bibliotheek 

In je eigen boekenkast 

De bibliotheek helpt je graag met het uitzoeken van boeken voor jouw kind. Kinderen kunnen gratis lid 

worden! 

Fijne zomervakantie! 

Grietje Zemering 

Lees- en mediaconsulent 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html

