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Nieuwsbrief 23 december 2022 
 

Kerstviering 2022 
Gistermiddag konden we gelukkig onze schoolkerstviering 

weer samen met alle leerlingen, ouders/verzorgers en team 
vieren. Ditmaal niet meer in ‘De Menorah’, dat gebouw is 

helaas niet meer beschikbaar. Maar gelukkig was er plek 
voor ons in ‘De Oase’. Een prachtige en sfeervolle kerk waar 

we onze viering ‘Laat iedereen het horen’ konden houden. 
 

De kerk was echt helemaal vol en we hebben samen een hele fijne en 
sfeervolle viering beleefd. Prachtig om alle leerlingen zo in actie te zien tijdens 

het kerstspel. En wat werd er mooi gezongen! Prachtig en ontroerend om een 

aantal groepen kerstliederen te horen zingen, wat klonk dat mooi… 
 

 
Vervanging juf Simone 

Juf Simone heeft geen afscheid van haar groep kunnen nemen zoals zij zelf 
graag had gewild. Zij kreeg helaas Corona voor haar laatste schoolweek... 

Gelukkig heeft zij woensdagmiddag nog even een afscheidsbezoekje aan groep 
7 gebracht. In een vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven wie haar lesgevende 

taken overnemen. Naast lesgevende taken heeft juf Simone ook andere taken 
op school. Die worden door onderstaande collega’s overgenomen:  

1. Juf Ingrid als voorzitter Actieteam Burgerschap. 
2. Juf Irena als Kanjercoördinator. 

3. Juf Thea als vertegenwoordiger Medezeggenschapsraad. 
4. Juf Tietsia als Antipestcoördinator. Zij heeft dit ook aan de groepen verteld. 

5. Meester Wilco als schoolcoach bovenbouw. 

 
 

Schoenendoosactie van GAiN 
Dit jaar zijn er zo’n 45.000 schoenendozen versierd, gevuld en gecontroleerd. 

Allemaal ‘schatten’ die hun weg hebben gevonden naar kinderen die enorm 
uitzien naar dit cadeau! De schoenendozen die de leerlingen op school hebben 

ingeleverd, waaronder die van ‘Het Mozaïek’, zijn uitgedeeld aan kinderen in de 
volgende landen: 

o Moldavië  10.971 
o Albanië    9.503 

o Roemenië    1.850 
o Griekenland      680 

o Sierra Leone 14.205 
o Togo     7.423 
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Leesroosters 
Bijbelverhalen uit ‘Kind op Maandag’ voor groep 1, 2 en 3 

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 2     Zorgen  
Lucas 15: 8-10   Het verloren muntje 

Lucas 15 1-7   Het verloren schaap 
 

 

Agenda december 
Zondag 25 1e kerstdag. 

Maandag 26 2e kerstdag. 
Maandag 26 dec. t/m vrijd. 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 beste wensen 

Het team van PCBO ‘Het Mozaïek’ wenst al haar leerlingen, ouders/verzorgers 
alvast  

 
Gezegende Kerstdagen 

 

en een heel  
 

Gelukkig en gezond 2023! 
 

 
 

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