
Nieuwsbrief PC Basisschool “Het Mozaïek”  

Beste ouders 
Vandaag vieren we op school het paas-

feest. 

Wij ontbijten met de kinderen op 

school. De ouders van de activiteiten-

commissie verzorgen dit. Daarna heb-

ben we met de kinderen 

een korte paasdienst in de 

Hofkerk. De paasviering 

heeft als titel: 

‘Zonnebloem!’ 

In deze viering staat een 

zonnebloem centraal als 

beeld van nieuw en stralend leven. In 

de koude, ogenschijnlijk “dode” grond 

ontkiemt een zaadje waaruit een grote 

plant groeit met een zon als hart: de 

zonnebloem.  Ook de zonnebloem 

maakt een ontwikkeling door van don-

ker naar licht. 

 

Die metafoor brengt ons bij de eigen 

ervaringen van kinderen en uiteindelijk 

bij Pasen waarin Jezus het donker over-

wint en het licht van de paasmorgen 

gaat stralen. Een voorbeeld dat ook ons 

kan inspireren zelf lichtdragers te zijn. 

Wij wens u alvast een mooi Paasweek-

end toe. 

Verkeersexamen 
Donderdag 5 april doen de groepen 7 

weer mee aan het theoretisch verkeers-

examen. Elk jaar is dit natuurlijk weer 

spannend. De kinderen hebben al veel 

geoefend in de klas. 

Het schriftelijk verkeersexamen test de 

kennis van de kinderen van groep 7 van 

verkeersborden en verkeersregels, in 

het bijzonder voor voetganger en fiet-

ser. Het examen wordt in de klas door 

de eigen leerkracht afgenomen.  
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Filosoferen met kinderen 

uit groep 6,7 en 8                                  

Hoe kom je aan onderwerpen om over 

te filosoferen? De ervaring leert dat er 

door het geven van ruimte voor het ei-

gen denken vaak verrassende thema’s 

boven komen. En zo gaat het nu ook in 

de bovenbouwgroep op de locatie Hof 

van Delft. We werken nu vanuit een ver-

zameling van alles wat de wereld vol-

gens de kinderen een beetje mooier 

maakt: muziek, landen, natuur, milieu, 

steden, kleur, 

levende wezens, 

vrienden en fa-

milie.  

Met een papier-

dialoog wisselden 

ze de eerste ideeën, vragen en reacties 

uit, die noteerden ze met gekleurde stif-

ten op een groot vel en reageerden ze 

op de teksten die er op stonden.  

Vervolgens kozen ze samen één idee uit 

om verder te verkennen: dat de wereld 

er een beetje mooier van wordt als je 

levende wezens beschermt. Mensen, 

maar ook dieren. Op de vraag hoe dat 

beschermen van mensen er dan uitziet 

ontspon zich toen een gesprek over lief-

de. Het was te 

merken dat het 

werken met een 

papierdialoog 

een goed voor-

beeld was voor 

het filosoferen!  

In deze groep hadden niet alle kinderen 

eerder gefilosofeerd en het was verras-

send hoe gemakkelijk ze het oppakten 

dan hoe gemakkelijk ze een onderzoeks-

gesprek in dialoogvorm konden voeren. 

Marja van Rossum                                           

vakleerkracht filosofie 

 



BHV                                                                                                                                                              

Onze BHV-ers op school hebben on-

langs allemaal weer met goed gevolg 

hun jaarlijkse examen hiervoor afge-

legd.  

Voordat de BHV-

ers aan de prak-

tijkmiddag mogen 

deelnemen moet 

er eerst een theo-

rie-examen worden gedaan. De onder-

delen die tijdens de praktijkmiddag 

vooral aan bod komen zijn het blussen 

van verschillende branden met ver-

schillende blusmiddelen, reanimeren 

van baby, kind en vol-

wassenen en het ver-

binden en verzorgen 

van wonden.  

Omdat we onze opge-

dane kennis gelukkig 

nog nooit in praktijk 

hebben hoeven te brengen (op het 

plakken van pleisters en het verwijde-

ren van splinters na) is het ieder jaar 

goed om de kennis die we hebben op 

te frissen.  

Open ochtend 
Op woensdag 14 maart stonden de 

deuren van onze school open voor ou-

ders van nieuwe kinderen en ouders 

die zich nog aan het oriënteren zijn op 

een school voor hun kind.  

De kinderen van groep 8 hebben de 

rondleidingen opnieuw voor hun reke-

ning genomen en dat hebben zij weer 

op fantastische wijze gedaan. Wij zijn 

enorm trots op de kinderen! 

Ook was er die ochtend een clowns-

voorstelling. De kinderen uit de groe-

pen 1 en 2 en de peuters van onder 

andere de Open Hoek hebben de voor-

stelling gezien 

net als de kin-

deren die met 

hun ouders de 

open ochtend 

bezochten. Het 

was weer een 

dolle boel! 

Lege flessen-

actie                                   

De kinderen van groep 8 

van de locatie Hof van 

Delft zijn aan het sparen 

om hun afscheid van het 

Mozaïek groots aan te 

pakken. Bij de Coop in de 

Hof van Delftstraat kunt u 

uw lege flessen inleveren 

en ervoor te kiezen om 

het statiegeld te doneren 

aan groep 8. Zij roepen u 

op om tot eind mei uw 

lege flessen aldaar in te 

leveren! 

School's cool 

zoekt mentoren!                                               

School's cool is een orga-

nisatie die leerlingen on-

dersteunt in hun schoolle-

ven. 

Zij doen dit via vrijwil-

ligers die het belangrijk 

vinden dat kinderen vol-

doende steun krijgen om 

veilig, plezierig en suc-

cesvol de school te door-

lopen. Deze mentoren 

bezoeken hun mentor-

leerling wekelijks thuis 

gedurende het hele 

schooljaar. 

School's cool maakt écht 

het verschil: de positieve 

en persoonlijke aandacht 

laat een kind groeien. 

Deze aanpak is zeer suc-

cesvol. Door dit succes 

heeft School's cool nieu-

we mentoren nodig. Iede-

re volwassene die hart 

heeft voor een kind kan 

zich aanmelden.  

Informatie: 

www.schoolscooldelft.nl  

Vragen of aanmeldingen:                              

info@schoolscooldelft.nl 

of bel 06-41887542 

(Mirjam Biegstraaten). 

Jumbo spaaractie                      

Eerder dit jaar heeft Jumbo een spaar-

actie gehouden. Elke klant van Jumbo 

kon spaarpunten schenken aan een 

school in Delft. Het Mozaïek heeft ter 

waarde van € 144,19 euro spaarpun-

ten verzameld. De ouders van de AC 

hebben deze punten voor onze school 

verzameld en bovenstaande materialen 

zijn uitgekozen. Zo kunnen we op bei-

de locaties de schoolpleinen weer mooi 

versieren met stoepkrijt  en vlagcrêpe-

papier. En kunnen we knutselen met 

chenilledraad. 

Volgend schooljaar zullen we u op tijd 

inlichten over deze jumbo spaaractie 

zodat we nog meer kunnen sparen 

voor mooie schoolartikelen. 

Belangrijke data                                     

De zomervakantie lijkt nog ver weg, 

maar toch hebben we nog maar 13 

lesweken te gaan. Hieronder zet ik 

voor u nog even wat belangrijke data 

uit de jaarkalender onder elkaar: 

17 t/m 19 april Eindtoets groep 8                

20 april Sportdag (continurooster, 

kinderen van groep 5 t/m 8 zijn om 

14.00 uur uit)                                                 

27 april t/m 11 mei Meivakantie        

21 mei Tweede Pinksterdag                          

22 mei t/m 1 juni Avondvierdaagse    

23 mei Braderie                                  

5 t/m 8 juni Groep 8 kamp                      

8 juni Schoolreis groep 1 t/m 7                   

11 juni Studiedag team (alle kinderen 

vrij)                                                          

22 juni Rapport mee                                       

25 t/m 29 juni Rapportgesprekken      

6 juli Musical groep 8                            

13 juli Laatste schooldag (alle kin-

deren om 12 uur vrij!          

De kinderen uit groep 7 doen na de 

meivakantie een entreetoets. Deze 

data moeten nog worden vastgesteld. 

 



Kunstklik                                                                                                                  

Het kunstklikprogramma wordt op onze school volgens een driejarenplanning samengesteld, waarbij alle kunst-

disciplines: muziek, dans, theater, beeldende kunst, literatuur, geluid/film/foto/video en erfgoed aan bod ko-

men. De leerlingen komen in 8 jaar minimaal twee keer met alle kunstvakken en erfgoed in aanraking. Het doel 

is om de ontwikkeling van kinderen op een ontdekkende en inspire-

rende wijze te stimuleren. 

Uitgangspunten bij de samenstelling van KUNSTklik: 

 Het programma van workshops, projecten, voorstellingen, 

concerten en tentoonstellingen is opgebouwd met een door-

dacht aanbod per leeftijdscategorie. 

 Er is een koppeling tussen receptieve, reflectieve en actieve kunst- en erfgoededucatie. 

 Alle KUNSTklikprogramma’s zijn volwaardige lesprojecten; waar nodig wordt extra lesmateriaal als voor-

bereiding of verwerking bijgeleverd. Dit wordt door de eigen leerkracht gedaan, tenzij anders vermeld. 

 De ontwikkeling van creativiteit en de zogenoemde 21st century skills liggen aan de basis van de ontwik-

keling en de samenstelling van het aanbod. 

 Leerlingen worden in contact gebracht met professionele kunstuitingen en Delfts erfgoed; hiervoor wer-

ken de culturele instellingen in Delft samen. 

Nieuw speeltoestel                                                                                                           

Het speeltoestel op het kleuterplein op de locatie Hof van Delft stond er al flink 

wat jaren. Na een jaarlijkse inspectie hiervan bleek dat het tijd was om het toe-

stel te vervangen. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we het toestel meteen 

laten verwijderen. U begrijpt dat er dan niet meteen een nieuwe staat.  Het 

kost tijd om een nieuw toestel te vinden dat aan onze wensen voldoet. Verschil-

lende offertes zijn opgevraagd en ook rondom de veiligheid van het toestel en 

de vloer moesten allerlei zaken geregeld worden. Alles is nu geregeld en dit is 

hem geworden! Net voor of na de meivakantie wordt het nieuwe toestel ge-

plaatst en kunnen de kinderen van groep 1 en 2 weer volop klimmen en klaute-

ren! 

Mediawijsheid                                                                                                                

De afgelopen weken hebben alle klassen gewerkt aan het onderwerp mediawijsheid. Dit is een lesprogramma 

waarin de leerlingen sociale media ontdekken.  

In de lagere klassen leerden de leerlingen wat het onderwerp betekent en daarnaast kregen zij pictogrammen 

te zien van afbeeldingen over vroeger. Denk bijvoorbeeld aan een ouderwetse telefoon en een fotorolletje. 

De middenbouw ging aan de slag met stellingen. Wat kun je wel en wat kun je niet op het internet plaatsen 

over jezelf? Een andere groep kreeg meer informatie over alle reclames die zich afspelen op het internet. Zij 

mochten vervolgens ook een poster maken met een slogan erop. 

De oudere klassen zijn dieper op het onderwerp in gegaan.  Zij bespraken het thema cyber pesten aan de hand 

van o.a. een filmpje en een klassengesprek. 

Rest mij nog u en de kinderen mede namens het team fijne Paasdagen toe te wensen! 

Graag zien wij alle kinderen dinsdag 3 april weer op school. 

Met vriendelijke groet, 

 

M.C. Wijshake-Laarberg 
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