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Verkeer in de schoolomgeving 

Elke ouder wilt dat zijn/haar kind veilig van en naar 

school kan.                                                                      

Een school kan daar echter niet alleen voor zorgen, 

daarom hebben wij jullie hulp nodig! 

 

• De schoolpoorten gaan pas om 08u15 open, voor deze tijd is er geen 

bewaking en zijn de kinderen ook niet verzekerd! 

• De busparking op de Oenselstraat mag - op schooldagen -  tussen 

07u00 en 16u00 enkel gebruikt worden door autocars. Deze mag ook 

niet als kiss&ride worden gebruikt! 

• De Oenselstraat is een fietsstraat:                                                               

* Fietsers worden niet voorbijgestoken!                                                                     

* Auto’s mogen niet stilstaan of parkeren! 

• De Oenselstraat is een éénrichtingsstraat:                                                 

Verkeer (uitgezonderd fietsers) is enkel toegelaten vanaf de Parklaan naar 

de Neerveldstraat.   

• Op het doodlopend deel van de Oenselstraat is het verplicht te parkeren 

op de berm of op het trottoir.  

• Wees hoffelijk op de parking! 

• Kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school.                                                               

INTERESSANTE DATA 

 

 

 

 

 

Dag van de leerkracht              

woensdag 05/10/2022                       

Toneel Eisden CC                          

L6: donderdag 06/10/2022              

L3: donderdag 13/10/2022             

Uitstap Bokrijk                              

L4: vrijdag 14/10/2022                       

Kleuterzwemmen                             

K3B: vrijdag 14/10/2022         

K3C: vrijdag 28/10/2022 

Pastadag ouderraad                                 

zondag 16/10/2022 

Grootoudersfeest                          

K1 t.e.m. K3:                             

woensdag 26/10/2022 

Uitstap Tongeren                          

L5: donderdag 27/10/2022      

Herfstwandeling                               

L3: donderdag 27/10/2022           

L1/2/4/5/6: vrijdag 28/10/2022 

K1 t.e.m. k3: woensdag 

16/11/’22 

Herfstvakantie                                   

ma 31/10 t.e.m. zo 06/11/2022 

Pastadag ouderraad Mozaïek 

Op zondag 16 oktober 2022 organiseert onze ouderraad hun           

allereerste pastadag! U kan er genieten van een heerlijk pastabuffet 

bestaande uit 3 soorten pasta. 

Tijdstip: tussen 12u00 en 15u00 - tussen 17u00 en 20u00 

Locatie: Grand Café Casino Kastanjelaan 53 te Maasmechelen 

Schrijf je in voor 07/10/2022 en steun onze ouderraad! 

(extra kaarten zijn te verkrijgen op het secretariaat) 



Herfstwandelingen 

 

Grootouderfeest bij de kleuters 

Op woensdag 26/10/2022 worden de grootouders van onze kleuters gevierd. 

De kleuters zorgen samen met de juffen voor een spetterend optreden waarna 

de ouderraad alle opa’s en oma’s op koffie en gebak trakteert. 

(deze dag is enkel voor grootouders en niet voor ouders) 

Onze website www.mozaiekmm.be 

Op de website van de school kan u heel wat informatie vinden waaronder de nieuwsbrieven en de activiteiten/

vrije dagen van dit schooljaar: 

- www.mozaiekmm.be                                                                                                                                                     

- info                                                                                                                                                                                  

- algemene informatie / nieuws                                                                                                                                           

- activiteiten en vrije dagen / nieuwsbrieven 

Leerplicht 5-jarige kleuters 

Sinds 01/09/2020 is de leerplicht verlaagd naar 5 jaar.                                                                                       

Elke 5-jarige kleuter moet minstens 290 halve dagen naar school komen (schooljaar 2022-

2023 telt 318 halve dagen) om: 

* een schooltoelage te ontvangen (het inkomen van de ouders moet ook voldoen aan de inkomens           

                                              voorwaarden)                                                                                                                                                                  

                                     * volgend schooljaar te mogen instappen in het lager onderwijs (de klassenraad beslist hierover) 

Donderdag 27/10/2022 L3 Per autocar Terhills met ranger 

Vrijdag 28/10/2022 L1 - L2 - L4 Per autocar Mechelse Heide 

Vrijdag 28/10/2022 L5 - L6 Met de fiets Mechelse Heide 

Woensdag 16/11/2022 K1 t.e.m. K3 Per autocar Mechelse Heide 

Verwarming in de klassen 

Ook wij zullen - omwille van de energieprijzen - de temperatuur in de klassen       

moeten aanpassen. Het schoolbestuur heeft samen met de directies besloten om 

de verwarming iets lager te zetten nl. op 19°C.                                                                                    

Een dikke trui is dus geen overbodige luxe!                                                                    

De klassen zullen tijdens de pauzes zo veel mogelijk worden verlucht. 


