
 

 

 
 

Middelwijk 2 
9202 GV Drachten 

Telefoon: 0512-544530  
Mail: info.hetmozaiek@pcbosmallingerland.nl 

Website: www.pcbohetmozaiek.nl 

                       __________ 

 
 

 

 

Nieuwsbrief 15 december 2022 

 
Zwemdiploma’s 

Davinia uit groep 4b heeft haar zwemdiploma A gehaald.  
Djurre uit groep 4a heeft zijn zwemdiploma B gehaald.  

Amber uit groep 4a heeft haar zwemdiploma C gehaald. 
Edin uit groep 4a heeft zijn zwemdiploma C gehaald. 

Roan uit groep 4a heeft zijn zwemdiploma C gehaald. 
Elize uit groep 3b heeft haar zwemdiploma C gehaald. 

Nore uit groep 3b heeft haar zwemdiploma C gehaald.  
Super gedaan en hartelijk gefeliciteerd met jouw zwemdiploma! 

 

 
Verjaardagen in januari 

  1 Roan   4a  
  1 Lars   4a  

  5 Liam   4b  
  5 Myrthe   8  

  6 Thieme   4b  
  6 Antoine   7  

  7 Mayra   1a  
11 Mohammad  2b  

11 Sander   2b  
11 Simon   2b  

12 Nore   3b  
12 Mats   1a  

13 Sidona   1a  

14 Desfjinda  3a  

 
 

 

14 Edin   4a  
15 Sanne   3b  

15 Nina   3a  
15 Ellen   6  

17 Mike   2a  
17 Aiden   2a  

17 Esmee   2a  
24 Romy   3a  

26 Noah   7  
27 Dilano   4b  

28 Chris   6  
30 Isa   6  

31 Lieke   4b 

 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst! 

 
 

Voorleeswedstrijd 
Maandagmiddag 5 december hielden de leerlingen van de groepen 

5 t/m 8 van Het Mozaïek en De Kameleon de Voorleeswedstrijd in 
de grote zaal van De Wiken. Van onze school deden Ylse, Julia, 

Noah en Mirthe mee. De nummers 1 en 2 van groep 7-8 gaan door 
naar de regionale voorleeswedstrijd in de bibliotheek in Drachten.  

 
Noah uit groep 7 is 2de geworden en daarom mag hij door naar de volgende 

ronde! Gefeliciteerd Noah! Alle andere deelnemers hebben het ook heel goed 
gedaan! 
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Kerstviering 22 december 
Donderdagmiddag 22 december houden we onze kerstviering. Dit 

doen we samen met alle leerlingen en ouders in ‘De Oase’. Deze 
viering hoort bij onze school en identiteit en heeft daarom een 

verplichtend karakter. De leerlingen zijn op school al druk aan het 
oefenen voor deze kerstviering.  

 
De leerlingen zitten bij hun eigen leerkracht in de kerk. De viering heeft als 

thema ‘Laat iedereen het horen’. Het begint om 17.00 uur en is rond 18.00 
uur afgelopen. Tijdens de viering mogen i.v.m. privacy geen foto’s of filmpjes 

worden gemaakt. Leerkrachten maken foto’s voor u en die krijgt u via Parro.  
 

Alle leerlingen worden uitgenodigd voor deze viering met 2 ouders per gezin. 

Dit moet vanwege de brandveiligheid en het toegestane aantal personen. Deze 
veiligheidsregels moeten uiteraard worden nageleefd. Daarom vragen we u 

dringend jongere en oudere broertjes/broers en zusjes/zussen thuis te laten.  
 

 
Gevonden voorwerpen 

Ook tussen de zomer- en kerstvakantie zijn weer diverse spullen van 
leerlingen op school achtergebleven. Vooral kleding en schoenen.  

 
Deze spullen moeten natuurlijk weer terug naar de juiste eigenaar. U 

kunt maandag 19 december kijken of hier spullen van uw kind tussen 
zitten.  

 
Alle gevonden voorwerpen liggen dan op de eerste verdieping uitgestald 

tegenover de lokalen van juf Winneke en meester Wilco. Wat er na 19 

december nog ligt, gaat naar een goed doel.  
 

 
Een kijkje nemen in de klas 

In de week voor de kerstvakantie (19 t/m 23 december) 
bent u van harte welkom om uw kind op één zelfgekozen 

dag in de klas te brengen. Ditzelfde geldt voor de week na 
de kerstvakantie (9 t/m 13 januari 2023).  

 
U mag in die week zelf kiezen op welke dag u uw kind in de 

klas wilt brengen, van 8.15 uur tot 8.30 uur. We willen de 
schooldag wel graag om 8.30 uur met de kinderen starten. 
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Leesroosters 
Bijbelverhalen uit ‘Kind op Maandag’ voor groep 1, 2 en 3 

Week 51    Kijk omhoog 
Lucas 2:1-20 en Mattheüs 2:1-12: Jezus wordt geboren in een stal in 

Bethlehem. Herders in het veld zijn de eersten die bij hem op bezoek mogen 
komen. Ook lezen we over wijzen uit het Oosten, die een ster volgen en zo bij 

Jezus komen om hem te aanbidden. 
 

Week 2     Daar is hij!  
Johannes 1:1-34: Johannes de Doper vertelt aan mensen dat er na hem ie-

mand komt die groter is dan hij. Als hij Jezus ziet, zegt Johannes: ‘Daar is hij!’ 
 

 

Bijbelverhalen uit ‘Trefwoord’ voor groep 4, 5, 6, 7 en 8 
Week 51     Klein beginnen, groter groeien  

Mattheüs 8-11   Goud, wierook en mirre 
Mattheüs 13-23   Tweekoningen 

 
Week 2     Zorgen  

Lucas 15: 8-10   Het verloren muntje 
Lucas 15 1-7   Het verloren schaap 

 
 

Agenda december 
Zondag 18 4e Adventszondag. 

Donderdag 22 Verjaardag juf Brenda. 
Donderdag 22 Kerstviering Het Mozaïek in ‘De Oase’ 17.00-18.00 uur.  

Vrijdag 23 Schoolzwemmen vervalt. Groep 3-4 12.00 uur vrij! 

Zondag 25 1e kerstdag. 
Maandag 26 2e kerstdag. 

Maand. 26 t/m vrijdag 6 januari. Groep 1-8 vrij i.v.m. kerstvakantie! 
Zaterdag 31 Oudejaarsdag. 

 
Agenda januari 

Zondag 1 Nieuwjaarsdag. 
Vrijdag 6 Drie Koningen. 

Maandag 9 1e schooldag in 2023. 
Dinsdag 10 Werkmiddag OB. Groep 1-2 om 12.00 uur vrij! 

 
De volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 12 januari 2023. 
Hartelijke groet, Het team van PCBO ‘Het Mozaïek’ 
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