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Kerstfeest
Bij de kribbe van mijn Heer,
knielde ik vol aanbidding neer,
daar lag Hij Gods Zoon in het hooi,
en wat was deze baby mooi.
Mijn ogen met tranen gevuld,
hier werd Gods belofte vervuld,
lang geleden was dit beloofd,
en velen hadden hier op gehoopt.
Mijn Jezus, mijn Redder,
de Messias, mijn Herder,
mijn Verlosser, mijn Vriend,
zo’n cadeau heb ik niet verdiend.

Het team van het Mozaïek wenst u goede feestdagen toe!
First Lego Leaque
In de afgelopen periode hebben ouders en leerlingen uit groep 8 hard gewerkt, gebouwd voor de
lego leaque finale. Afgelopen zaterdag was het zo ver. Het team van het Mozaïek werd de
hoofdwinnaar, Wat geweldig goed gedaan met dank aan de ouders die wekenlang gewerkt hebben
met de leerlingen. Het vervolg is nu dat we zaterdag 16 februari naar de Beneluxfinale gaan in
Eindhoven. We mogen met recht trots zijn op de leerlingen en de ouders die hun gecoacht hebben!

Verkeersveiligheid
Op verschillende tijden op een dag is het spitsuur op en rond het plein vanwege het komen, brengen
en halen van kinderen. We zien dat ouders op de parkeerplaats bij de Coop ook buiten de vakken
parkeren en dit maakt het oversteken van kinderen naar het schoolplein onveilig, onoverzichtelijk.
We vragen u om uw auto in de vakken te parkeren en bij te weinig parkeerplaatsen de parkeerplaats
achter de school te gebruiken.
Daarnaast willen we nogmaals onder uw aandacht brengen dat we vanwege het overzicht lopen op
het plein ook als we op de fiets naar school komen.

Oproep overblijfouders
Er wordt nog naarstig gezocht naar meer overblijfkrachten. Heeft u interesse of wilt u meer weten
wat dit inhoudt dan kunt u een mail sturen naar overblijvenhetmozaiek@gmail.com.
Mozaiekpodium
Als een groep de beurt heeft om het moziekpodium te verzorgen dan worden ouders en
belangstellenden uitgenodigd om dit festijn bij te wonen en er van te genieten.
We zien regelmatig dat jongere broertjes en zusjes hierbij aanwezig zijn en ze zijn natuurlijk ook van
harte welkom. We vragen u wel of u de jonge kinderen bij u wilt houden zodat de aandacht gericht
blijft op de groep die het voorstelling geeft.
Actie schoenendoos
De zendingscommissie is blij om te kunnen vertellen dat er 88 schoenendozen gevuld zijn voor actie
Schoenmaatje van Edukans. Wat fijn dat we mogen en kunnen delen met kinderen ver weg.
Belangrijke data
Zaterdag 22
december 2018 t/m
zondag 6 januari
2019
JANUARI 2019
Week 2
Woensdag 23 januari
Vrijdag 25 januari
Donderdag 31 januari
FEBRUARI 2019
Woensdag 6 februari
Maandag 11 februari
Zondag 10 februari

Kerstvakantie

Woensdag 20 februari

Mozaakje 7

Luizenscreening
Mozaakje 6
Volleybal groep 8
MR
Klankbordgroep
Uitreiking 1e rapport
Kerk-school-gezinsdienst

Alle kinderen vrij

Na schooltijd, Locatie Het Baken

08.45-09.15 uur
Voor de groepen 5 t/m 8, EGZ,
locatie De Levant

