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Opening Rode Neuzenhuisje 

De feestelijke opening van ons Rode Neuzenhuisje ‘MOZA-huisje’ op donderdag 10/11/2022 

was voor zowel de kinderen als de ouders en leerkrachten een gezellige namiddag.               

We werden verwend met muzikaal talent van enkele leerlingen en konden genieten van het          

dansvermogen van leerlingen en leerkrachten. Om helemaal te      

ontspannen konden we aanschuiven aan de massagestoelen van L6. 

Als afsluiter  werden we door de leerlingen van L4/L5/L6 en de     

ouderraad getrakteerd op een hapje en een drankje.                                                                     

Een hele dikke merci aan iedereen die hieraan meehielp!                                                                                                                                                                  

In ons MOZA-huisje kunnen kinderen - voor wie de speelplaats te druk 

is - ‘ontprikkelen’. Ook zal deze ruimte gebruikt worden om praatmo-

menten, yogalessen, bezinningen,… te organiseren. 

Het filmpje van deze opening vindt u terug op de website van de school: www.mozaiekmm.be. 
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Sinterklaas op school                          

kleuters: donderdag 01/12/2022     

lager: vrijdag 02/12/2022 

Project ‘Het kleuterklasje’             

vrijdag 02/12/2022: studenten  

Campus de Helix                                   

K3: donderdag 08/12/2022               

K2C: vrijdag 09/12/2022 

Kleuterzwemmen                            

K3B: vrijdag 02/12/2022                    

K3C: vrijdag  16/12/2022 

Legoproject (Campus de Helix)                                     

van maandag 05/12 t.e.m.        

maandag 16/01/2023 

Pedagogische studiedag                     

= vrijaf voor de leerling                  

dinsdag 06/12/2022 

Infomoment instappers                    

K1B: woensdag 14/12/2022 10u30 

K1A: vrijdag 16/12/2022 11u15 

Leescultuur                                           

L5A: donderdag 15/12/2022 

Verteltent Guy Daniëls                                             

K2+K3: donderdag 15/12/2022 

‘Mijn Mooiste spinnenweb’ 

Rollebolle                                               

K3: dinsdag 20/12/2022 

Kerstvakantie                                        

van zaterdag 24/12/2022 t.e.m. 

zondag 08/01/2023 

Instapdatum                                  

maandag 09/01/2021 

Einde van het 1° trimester 

Op donderdag 01/12/2022 zal Sinterklaas samen met zijn Pieten een bezoekje brengen aan 

onze kleuters. Op vrijdag 02/12/2022 worden ze verwelkomd bij het lager. 

Dinsdag 06/12/2022 hebben onze kinderen een dagje vrijaf (pedagogische studiedag leerkrachten). 

Voor de leerlingen van het lager volgt dan een spannende periode met heel wat toetsen.         

Enkele tips om, tijdens deze periode, toe te passen: 

• Op tijd naar bed. 

• Gezonde voeding. 

• Voldoende ontspannen. 

• Geloven in jezelf! 

JA IK KAN HET!!! 



 

KERSTDRINK 

22/12/2022 

Wanneer 

Donderdag 22/12/2022 tijdens de oudercontacten. 

Waar 

Aan de hoofdingang van de school. 

Wat 

Gezellig samenzijn met een drankje aangeboden door 

de ouderraad. 

Wijzigingen gezinssituatie en/of persoonlijke gegevens 

Mogen wij u vragen om volgende wijzigingen zeker door te geven op het secretariaat (verpoortenm@mozaiekmm.be - 089/763499) of 

aan de klasleerkracht: 

• Gezinssituatie  

• Adreswijziging 

• Wijziging telefoonnummer / e-mailadres 
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Verloren voorwerpen 

Dagelijks blijven er heel wat spullen liggen op school. Mogen wij jullie vragen om de naam 

van jullie kinderen op hun spullen te schrijven zodat ze makkelijk hun weg terugvinden. 

Kom ook zeker een kijkje nemen tussen de verloren voorwerpen:                                             

Kleuters: plank bij de trap                                                                                                           

Lager: eetzaal onder 

Na de kerstvakantie worden de spullen die niet zijn opgehaald aan het goed doel geschonken. 

Gelieve op tijd naar school te komen!!! 


