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I N T E R E S S A N T E      

D A T A  

Instapdatum                               

woensdag 01/02/2023 

Medisch schooltoezicht                                

L1: donderdag 02/02/2023 

Infomoment instappers 27/2/2023                            

K1B: vrijdag 10/02/2023 11u15 

K1A: donderdag 16/02/2023 

10u30   

Kleuterzwemmen                            

K3C: vrijdag 10/02/2023            

Kienavond                                                

vrijdag 10/02/2023 19u00         

Campus de Helix 

Leescultuur                                         

L4C: vrijdag 17/02/2023                            

Carnaval  17/02/2023                                             

L1 t.e.m. L6: verrassingsuitstap        

K1 t.e.m. K3:  clown+grimeren+... 

Krokusvakantie                                    

van maandag 20/02/2023 t.e.m. 

zondag 26/02/2023 

Instapdatum                                           

maandag  27/02/2023 

 

EEN HELE DIKKE PROFICIAT AAN ONZE 

JEUGDPRINS BERRE (L6C) 

 

WIJ JULLIE EEN  

CARNAVALSJAAR TOE!! 

Wij vieren carnaval op 17/02/2023                                                               

Bij de kleuters: bezoek van de clown - grimeren door 

de ouderraad -  glittertattoos -  ..…                               

Als aanloop naar carnaval maken ze er 5 knotsgekke  

dagen van!                                                                       

Bij het lager: alle kinderen maken een verrassings-

uitstap…! Gedurende 5 dagen spelen de kinderen een 

escape-spel om zo te ontdekken waar ze op 

17/02/2023 naartoe gaan. 

Parking voor gehandicapten                                                                           

In de buurt van de school zijn er slechts enkele parkeerplaatsen voor              

gehandicapten. Mogen wij u vragen deze plaatsen dan ook NIET in te nemen 

indien u hier geen recht toe hebt! Hier staan niet enkel hoge boetes tegenover 

maar het geeft ook blijk van weinig respect voor mensen met een beperking. 



De Warmste Week                                                                                     

De leerlingen van het 6° leerjaar hebben samen met hun leerkrachten       

gevlamd tegen armoede! Elk vrij moment hebben zij kerstkaarten geknutseld 

die zij dan na school en tijdens het oudercontact konden verkopen.              

De verkoop van kerstkaarten en lichtpuntjes bracht een mooie som op. We 

hebben dan ook €1.000,00 kunnen schenken aan De Warmste week.                                                                                                                    

Bedankt aan iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen! 

Gebruik van de hoofdingang                                                                                                                                     

Omwille van de veiligheid van uw kind(eren) willen wij nogmaals met aandrang vragen om uw kinderen:             

- tijdig naar school te brengen d.w.z. tussen 08u15 en 08u30                                                                                   

- binnen te laten via de juiste ingang (kleuters en eventuele broertjes en zusjes via het poortje aan de Park-

laan / kinderen van de lagere school via de Oenselstraat)                                                                                         

- af te zetten aan de opvang (via het poortje aan de kleuterspeelplaats) indien ze voor 08u15 op school zijn 

De hoofdingang mag enkel gebruikt worden in uitzonderlijke gevallen en niet als ingang om de kinderen naar 

school te brengen. 

Sneeuwpret                                                                                                                                                                  

Op maandag 23 januari 2023 zijn de kinderen van het 1° t.e.m. het 3° leerjaar gaan sleeën nabij Büllingen. 

Een dag later, op dinsdag 24 januari 2023 was het de beurt aan de leerlingen van L4, L5 en L6. Zij hebben de 

langlaufski’s aangebonden voor een paar uurtjes glijplezier. 

Zo een uitstap is uiteraard niet goedkoop en we zijn de ouderraad dan ook heel dankbaar dat zij hieraan    

hebben bijgelegd! Vanwege de leerlingen en leerkrachten een welgemeende merci, het was een onvergetelijke 

dag! 

De foto’s van deze uitstappen vindt u terug op de website van de school:                                             

www.mozaiekmm.be - nieuws - Büllingen. 

 

Basisscchool Mozaïek 

Sneeuwpret  

in Büllingen 

Poëzieweek 2023 

Naar aanleiding van gedichtendag hebben een aantal leerkrachten een 

gedichtenwandeling uitgewerkt. Op verschillende locaties rondom de 

school kunnen de leerlingen - samen met hun leerkracht - gedichten vinden 

en de bijhorende opdrachten uitvoeren. 


