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Nieuwsbrief 12 januari 2023 
 

Nieuwe start 
Wij willen dit jaar natuurlijk starten met de beste wensen en er 

samen met de leerlingen en u een geweldig jaar van maken!  
 

Maandag zijn de leerlingen voor het eerst naar school gegaan in 
2023. Na twee weken vakantie thuis was het fijn elkaar weer te 

ontmoeten op school en opnieuw in het ‘schoolse’ ritme te komen.  
 

 
Blijde gebeurtenis 

Op 9 januari 2023 is Féline Renske Bosma geboren in het 

ziekenhuis van Drachten!  
 

Féline is de prachtige dochter van juf Simone (groep 7) en haar 
man Jan-Geert. 

 
Ook vanaf deze plek willen wij juf Simone en Jan-Geert van 

harte feliciteren.  
 

 
Wij wensen jullie ontzettend veel plezier en geluk met jullie 

dochter Féline.  
 

 
Nationale voorleesdagen (25 januari - 4 februari) 

De Nationale Voorleesdagen is het grootste boekenfeest voor 

kinderen van 0 tot 6 jaar. Met lekker voorlezen begint een leven 
lang leesplezier. Voorlezen is bovendien goed voor de 

ontwikkeling. Daarom leest driekwart van de ouders met 
kinderen tot zes jaar dagelijks voor. 

 
Op school worden er tijdens deze dagen ook extra voorgelezen 

aan de groepen 1 en 2. We hebben ook het uitgekozen 
prentenboek van het jaar 2023 mogen ontvangen: Maximiliaan 

Modderman geeft een feestje.  
 

Wist u dat..... 
o Kleuters het heel leuk vinden om hetzelfde boek een paar keer te horen? 

o Het voorlezen nog leuker wordt als u stemmetjes gebruikt? 
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o Het voorspellen van en het praten over het verhaal heel goed is voor de 
taalontwikkeling van uw kind? 

o Kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? 
 

 
Poëzieweek 

Van 26 januari tot 1 februari is het de landelijke Poëzieweek. Ook op ‘Het 
Mozaïek’ zullen we tijdens deze dagen extra aandacht besteden aan gedichten. 

Dit doen we door verschillende soorten gedichten te lezen en misschien zelf 
wel een gedicht te schrijven! 

 
 

Opgave nieuwe leerlingen 

Het is voor onze planning belangrijk om te weten wat de instroom 
van 4-jarige leerlingen in groep 1 wordt. We willen daarom graag 

alle namen en geboortedata van jongere broertjes en zusjes van 
aanstaande leerlingen weten die in 2023 én 2024 4 jaar worden.  

 
Als u dit nog niet hebt doorgegeven, wilt u dit alsnog even melden op school? 

Alvast bedankt. U kunt inschrijfformulieren krijgen bij juf Esther (van groep 1), 
administratief medewerkster Anita (op dinsdag) of bij meester Jan. 

 
 

Leesroosters 
Bijbelverhalen uit ‘Kind op Maandag’ voor groep 1, 2 en 3 

Week 3     Heb je het al gehoord?  
Johannes 1:35-52 en 2:1-11: Johannes de Doper vertelt aan twee van zijn 

leerlingen dat Jezus de Messias is. De leerlingen gaan Jezus volgen en 

vertellen het ook aan anderen. Op een bruiloft in Kana verandert Jezus water 
in wijn. 

 
Week 4    Verander jij? 

Johannes 2:13-25, 3:1-21 en 4:1-26: Bij de tempel jaagt Jezus de handelaren 
weg. De farizeeër Nikodemus komt in de nacht naar Jezus toe. Als Jezus hem 

vertelt dat hij opnieuw geboren moet worden, begrijpt Nikodemus er niks van. 
Een vrouw bij een bron in Samaria verandert door haar ontmoeting met Jezus. 

 
Bijbelverhalen uit ‘Trefwoord’ voor groep 4, 5, 6, 7 en 8 

Week 3     Zorg naar behoefte 
Marcus 5: 21-36   Twaalf jaar 

Marcus 5 21-43   Een nieuw leven 
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Week 4    Zorgen en vragen  
Lucas 15: 11-32   Vader wacht (1) 
Lucas 15: 11-32   Vader wacht (2) 

 

 
Agenda januari 

Dinsdag 17 Verjaardag juf Ingrid. 
Dinsdag 17 Museumbezoek groep 7 ‘Pixel Art’ 9.00-11.00 uur. 

Woensdag 18 Museumbezoek groep 8 ‘Pixel Art’ 9.00-11.00 uur. 
Woensdag 18  Vergadering van de leerlingenraad 12.00-12.30 uur. 

Maandag 23 Vergadering van de MR 19.30-21.00 uur. 

Woensdag 25 Start Nationale Voorleesdagen. 
Donderdag 26 Nationale Gedichtendag. 

Vrijdag 27 Verjaardag juf Winneke. 
Maandag 30 t/m vrijdag 10 februari: Afname IEP M toetsen groep 3 t/m 8. 

Dinsdag 31 Verjaardag juf Ida. 
 

 
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 26 januari 2023. 

Hartelijke groet, het team van PCBO ‘Het Mozaïek’ 
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