BASISSCHOOL
MOZAÏEK

NIEUWSBRIEF
2022-2023
NOVEMBER 2022

AED / hartstarter op school
Ook op of nabij de school kan iemand - een leerling, leerkracht, bezoeker, … een hartstilstand krijgen.
Een AED (hartstarter) op school verhoogt de
overlevingskansen van zowel volwassenen als kinderen.
Daarom heeft ook onze school geïnvesteerd in dergelijk
toestel.

INTERESSANTE DATA

Pastadag ouderraad
Een welverdiende dankjewel aan alle helpers op de pastadag.
Dankzij jullie en natuurlijk ook dankzij de talrijke eters mogen we spreken van
een succesvolle 1° editie!

Instapdatum 2,5-jarige kleuters
maandag 07/11/2022
Leescultuur Bib
L3A: maandag 07/11/2022
Medisch onderzoek
L6B: maandag 07/11/2022

Schoolreglement - schoolbrochure

Vergadering ouderraad
woensdag 09/11/2022

Op www.mozaiekmm.be vindt u de aangepaste schoolbrochure en het leerlingenreglement terug:

Opening rode neuzenhuisje
donderdag 10/11/2022

Info / algemene informatie / schoolbrochure

Vrije dag (wapenstilstand)
vrijdag 11/11/2022

Info / algemene informatie / leerlingenreglement

Herfstwandeling kleuters
woensdag 16/11/2022

Grootouderfeest

Kleuterzwemmen
K3A: vrijdag 18/11/2022
K3B: vrijdag 02/12/2022

Een dikke proficiat aan alle kleuters en kleuterjuffen
voor hun ‘griezelig’ Halloween optreden! De grootouders
hebben genoten van jullie optreden.

Toneel Eisden CC
L2: donderdag 24/11/2022
L5: dinsdag 29/11/2022

En ook nu konden wij weer rekenen op de hulp van de
ouderraad. Dankzij jullie stond er na het optreden koffie
en gebak klaar voor de grootouders. Dankjewel hiervoor!

Citérun 2022
Op zondag 16 oktober 2022 hebben heel wat leerlingen van onze school deelgenomen aan de citérun.
Een dikke proficiat aan alle deelnemers met deze sportieve prestatie!
Een extra pluim voor onze leerlingen die zelfs een podiumplaats hebben behaald:

1° pl.: Schuts Tove (L2A)
1° pl.: Schuts Eden (L5B)

2° pl.: Olaerts Mattia (L4B)
3° pl.: Lily Moisson (L5B)

Smoutebollen bij de kleuters
Naar aanleiding van het thema ‘kermis’ zijn alle kleuters door de ouderraad getrakteerd op zelfgemaakte smoutebollen! Onze kleuters hebben gesmuld! Een hele dikke merci aan de ouderraad!
Daarenboven zijn de kleuters op maandag 17 oktober 2022 met de juf naar de kermis gegaan waar
elke kleuter 2 ritjes op het molentje mocht zitten.

