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Nieuwsbrief van en voor ouders van De Mozaïek - 17de jaargang - oktober 2017
www.lagereschoolblauwput.be - www.oudersmozaiek.be –
je vindt ons ook op facebook

Aan alle nieuwe jongens, meisjes, mama’s en
papa’s: Welkom in de Mozaïek!

Het Mozaïek-book: meneer Geert
Ik heet Meneer Geert (Vandermeulen)
Ik ben jarig op 15 september

Ik hoor bij de Mozaïek omdat
anderen steentjes zijn en ik de
lijm

Mijn lievelingskleur is
lichtblauw

Mijn lievelingsdier is een kat
Mijn favoriete boek is De

gelukkige klas van Theo Thijssen

Mijn favoriete lied is With a little help from my

Voor in je agenda
Gezellige vergaderingen van de
telkens om 20u15 in de leraarskamer:

friends – The Beatles
,

Woensdag 15 november 2017 - Maandag 15 januari
2018 - Donderdag 15 maart 2018 - Dinsdag 8 mei
2018 - Donderdag 21 juni 2018

Het eerste
met rapport gaat dit
schooljaar na de Herfstvakantie door, op
donderdag 9 november 2017.
Niet te missen: het
op zondag 22
oktober 2017: kom lekker smullen op school!

Mijn hobby’s zijn toneel, joggen, muziek,
quizzen, mijn kinderen…

Ik hou niet van ruzie, de auto wassen en
schorseneren eten

Ik kom graag naar school omdat hier zoveel
blije gezichten zijn

Mijn grootste droom is ieder schooljaar 18 keer
mijn favoriete boek realiseren

Mijn wens voor de Mozaïek is de kleurrijke,
positieve school te blijven die ze is

Sorry juf Tine!
Juf Tine ontbrak in het
overzicht van de juffen en
meesters in het eerste
karooke: bij deze een
rechtzetting. Ze is nu juf in
het eerste leerjaar: veel
succes, juf Tine! Juf Mieke
zal dit schooljaar zorgjuf
zijn.
Colofon: De karookeredactie bestaat uit Yvonne Denier, Mirriam Schoors, Nathalie Van Hentenryk
en Sofie Maes – met bijdrage van meneer Geert!
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FACULTATIEVE
VERLOFDAG

Wo
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Do
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4ABC: zwemmen

5ABC: zwemmen

Vrij
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1A,2C: zwemmen

2AB: zwemmen

3ABC: zwemmen

6ABC: zwemmen

1ABC: herfstwandeling
6ABC: uitstap naar het
bos
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1BC: zwemmen
4ABC: uitstap
Meerdaalwoud (hele dag)

5ABC: zwemmen

EETFEEST

4ABC: zwemmen
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1A,2C: zwemmen
3ABC: start Bibliot-lezen

2AB: zwemmen

3ABC: zwemmen
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5e-6elj.: safer internet 1e-2e lj.: knutselintegratie
day
6ABC: uitstap Tienen,
6ABC: zwemmen
Tongeren

HERFSTVAKANTIE
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