
Nieuwsbrief PC Basisschool  “Het Mozaïek”  

Beste ouders 
Wij sluiten het jaar 2018 bijna af. Wij 

kunnen terugkijken op een fijn jaar met 

elkaar. 

Donderdag 20 december vieren wij met 

elkaar het kerstfeest op school. Als het 

goed is bent u hierover inmiddels geïn-

formeerd. 

Vrijdag 21 december zijn 

alle kinderen om 12.00 

uur vrij en begint voor 

iedereen de kerstvakantie!  

Het nieuwe kalenderjaar begint voor 

ons op maandag 7 januari 2019.  

Wij wensen iedereen alvast een heel 

fijne kerstvakantie toe.  

 

Filosoferen                           

In de afgelopen periode zijn de kinderen 

in de filosofiegroepen weer met verschil-

lende thema’s bezig geweest.   

De kinderen uit groep 1 en 2 filosofeer-

den over dapper zijn, over de vraag of je 

kan vergeten om te gaan slapen, over 

vrienden zijn, over hoeveel keer iets de 

laatste keer kan zijn,  over cadeaus en 

verrassingen, en over wilskracht. De 

gesprekjes ontstonden spontaan bij het 

voorlezen uit het boek ‘alle verhalen van 

Kikker en Pad’. Een daarvan ging er over 

dat Kikker en Pad ook nadat ze een hele-

boel koekjes hadden gegeten maar niet 

konden stoppen, en zeiden dat ze daar 

wilskracht voor nodig hadden. Waar haal 

je die vandaan?  ‘Wilskracht zit in ie-

mand, dachten de kinderen. Waar dan?  

In je teen, in je rug?  ‘Misschien wel in je 

hart. Want daar zit zoveel, dit hoort er 

misschien wel bij.’ 

De middenbouwgroep begon met filoso-

feren over het begin. Heeft alles een 

begin?  
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 Filosoferen 

 Lijn 3 

 Ouderbijdrage 

 Da Vinci 

 

Kalender 

 20 dec kerstviering 

 21 dec alle kinderen 

zijn om 12.00 uur vrij 

 24 dec - 4 jan kerstva-

kantie 

 

Daarna hadden we het over de vraag 

wat er eerder was, de kip of het ei. 

Daarna gingen de gesprekken over 

wachten en over de vraag of iets on-

eindig kan doorgaan, of je oneindig 

veel vrienden kan hebben, over trouw 

zijn en iemand vertrouwen, over de 

vraag of je kunt leren wat stout is en 

of dieren stout kunnen zijn.                            

Is het stout als een cheetah op andere 

dieren jaagt?  ‘Als een cheetah jaagt is 

het voor die dieren waarop hij jaagt 

wel zielig. Maar de cheetah moet ook 

eten. En ook als hij op mensen jaagt 

is hij niet stout, want hij weet dat 

niet. En zelfs al hij er straf voor zou 

krijgen, weet hij het niet.’ 

De bovenbouwgroep maakte eerst een 

lange lijst ‘van alles wat de wereld een 

beetje mooier maakt.’ Vervolgens wis-

selden ze van gedachten over een 

aantal centrale ideeën via 

‘papierdialogen’. Eerste ideeën, reac-

ties en vragen werden via een rouleer-

systeem 

genoteerd 

op grote 

vellen 

papier.  

Daarna 

gingen ze 

er in kringgesprekken dieper op in.  

Vrije tijd was een van de onderwerpen 

op hun lijst van dingen die de wereld 

een beetje mooier maken. Wordt de 

wereld daar een beetje mooier van? 

‘In ieder geval wel voor diegene zelf. 

Die wordt er blijer van, gelukkiger. En 

dat kan wel goed uitpakken, want als 

je blijer, gelukkiger bent, dan accep-

teer je ook weer meer van anderen 

om je heen. Die daar weer blijer, ge-

lukkiger van kunnen worden.’  

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi101.twenga.com%2Fwonen%2Fkerstklok%2Fkerst-sticker-kerst-klokken-tp_8671057792987079069f.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.twenga.nl%2Fkerstklok.html&docid=RumE6a1thUjrJM&tbnid=buzN05bcfBBI8M%3A&vet=10ahUKEw
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-9jKHfm0hKAg%2FUNDaoI_tvcI%2FAAAAAAAAJoI%2FKZn32dT49Fc%2Fs1600%2FChristmas%2BTree2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdeburchtsion.blogspot.com%2F2012%2F12%2Fkerstmis-in-het-licht-van-de-bijbel


Nieuwe  

methode 

voor groep 3: Lijn 3                       

Vanaf dit schooljaar werken wij in 

groep 3 met de methode Lijn 3 voor 

taal en lezen. Dit is een complete taal-

leesmethode waarmee de kinderen op 

een speelse en verantwoorde manier 

leren lezen. In deze methode wordt 

niet alleen aandacht besteed aan le-

zen, maar ook aan woordenschat, be-

grijpend luisteren, spelling, mondelinge 

communicatie, stellen en wereldoriën-

tatie. Anders dan bij de vorige metho-

de (veilig leren lezen) stelt lijn 3 een 

letter centraal. Recent onderzoek toont 

namelijk aan dat het aanbieden van 

letters in plaats van kapstokwoorden 

zoals maan, roos vis, zorgt voor een 

goede, 

snelle en 

effectieve 

manier van 

leren lezen. 

Lijn 3 is de 

naam van de bus die een rode draad 

vormt in de methode. De chauffeur, 

Ben Bus, ‘vertrekt’ van het schoolplein 

en ‘brengt’ de klas langs twaalf haltes 

(thema’s). Inmiddels hebben wij de 

thema’s de nieuwe groep, de boom, 

smakelijk eten, op wielen en mijn lijf 

afgerond.  

Tijdens de lessen wereldoriëntatie wor-

den allerlei vragen van de kinderen 

beantwoord of zelf onderzocht. We 

hebben o.a. appelmoes gemaakt, on-

derzocht hoe een worm er uitziet, hoe 

wormengangetjes worden gemaakt, 

hoe bladeren er precies uitzien en wat 

het verschil tussen naald- en loofbo-

men is. We hebben over eten gespro-

ken, maar het ook zelf gemaakt, gege-

ten en geoefend als ober of afwasser. 

Ook hebben we de verschillende hulp-

diensten besproken (ambulance, 

brandweer, politie) en in een dokters-

hoek 

kunnen 

spelen. 

Ouderbijdrage                                     

Graag willen wij de 

ouders bedanken van wie wij tot nu 

toe de ouderbijdrage mochten ontvan-

gen. Wat fijn dat er ook ouders zijn 

geweest die iets meer hebben betaald 

dan het gevraagde bedrag. Wij waar-

deren dit enorm! 

Van de ouderbijdrage organiseert de 

ouderraad, samen met de leerkrach-

ten, extra activiteiten die niet onder 

het normale lesprogramma vallen en 

waarvoor de school geen bijdrage ont-

vangt van de gemeente of van het rijk. 

Uw bijdrage wordt dit schooljaar inge-

zet ten behoeve van: 

 Mozaïekfestival 

 Sportdagen/toernooien  

 Sinterklaasfeest  

 Kamp groep 8  

 Kerstfeest  

 Paasfeest  

 Avondvierdaagse  

 Lief en leed groepen 

 Schoolreis groepen  

 Afscheid groep 8  

 Meester- en juffendag 

 schaatsen   

Voor informatie over de schoolkosten-

vergoeding van de gemeente Delft 

(voor kinderen van 4 tot en met 17)

gaat u naar: www.delft.nl/Inwoners/

Cultuur_sport_en_vrije_tijd/Delftpas/

Schoolkosten_via_Delftpas  

Voor de betaling met de Delftpas heb-

ben wij een kopie van de Delftpas 

2018-2019 nodig. Wilt u op de kopie 

de voor- en achternaam van uw 

kind en de groep vermelden voor het 

geval u dit nog niet heeft gedaan? Doe 

dit voor 1 maart 2019, want na deze 

datum vervalt 

de mogelijk 

voor dit school-

jaar om de ou-

derbijdrage op 

deze wijze te 

betalen. 

 

 

Trefwoord 
Iedereen telt mee in deze 

wereld. In onze gods-

dienstmethode Trefwoord 

vinden we een lied die 

hier over gaat en vertelt 

dat de stal mensen bij 

elkaar brengt: 

De stal brengt mensen 

bij elkaar.                               

Herders uit het veld.                             

Wijzen uit het oosten.      

Jozef, Maria.                       

Lammetjes en schapen.        

Iedereen wordt geteld. 

De stal brengt mensen 

bij elkaar.                            

Wachters in de rij.              

Dansers, zangers en  

spelers.                                  

Vloggers en zwijgers.                      

Vluchtelingen en zoekers.                                     

Iedereen hoort erbij. 

Groot en klein.                

Jong en oud.                  

Wit en zwart.                   

Vreemd en vertrouwd.       

Arm en rijk.                         

Iedereen gelijk. 

Jij en ik.                          

U en wij…                          

Wij tellen mee,               

want ons talent                

maakt de wereld mooier,                                     

maakt de wereld blij. 

Kerstmusical              

Op kerstmorgen 25 de-

cember spelen we in de 

Hofkerk in de kerstvie-

ring de kerstmusical Bu-

reau Knetter. Wil jij mee-

doen? Voor de musical 

zijn we opzoek naar kin-

deren voor een koortje 

(en nog een paar spe-

lers?) 

Wil jij meedoen? Bel of 

mail direct favanhel-

den@gmail.com 

0630221990 (Fred van 

Helden) 



Werken met Da Vinci                                                                                                          

Maandag 5 november was het                                                                                                                   

zover en hebben wij met het hele team onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie” Da Vinci” uitgepakt. Alle 

leerkrachten hebben onder leiding van een expert van Da Vinci kennis gemaakt met de methode. Inmiddels zijn 

we in de groepen 4 tot en met 8 gestart. Misschien heeft u al enthousiaste verhalen gehoord van uw kind

(eren)? Graag willen we u in deze nieuwsbrief een kijkje geven in de wereld van Da Vinci. 

De methode Da Vinci werkt thematisch. Binnen ieder thema wordt altijd begonnen met het grote geheel waarna 

we inzoomen op onderdelen. We werken ook andersom, van onderdeel terug naar het geheel. Het uitlokken 

van verwondering en nieuwsgierigheid bij de kinderen staat hierbij altijd voorop.  Kinderen leren zo vanuit het 

grote geheel hun eigen plaats in het universum kennen. Ze worden gestimuleerd authentieke, verantwoordelij-

ke wereldburgers te worden die vanuit hun eigen plek een goed ontwikkeld zicht op het grote geheel hebben. 

Hier & Daar, Toen, Nu & Later 

Vandaar dat we in de middenbouw elke keer opnieuw  beginnen bij de oerknal en de scheppingsverhalen. Ook 

onderzoeken de kinderen hoe de aarde en de werelddelen zijn ontstaan. Via het ontstaan van het eerste leven 

komen we terecht bij de eerste mensen. We gaan uit van de directe leefwereld van de kinderen en vergelijken 

steeds twee lijnen: plaats en tijd. Hoe is het hier en hoe is het daar? Bijvoorbeeld: Als we hier naar een boom 

kijken, zijn er daar (in de woestijn, op de Noordpool, op Pluto, of…) ook bomen? Daarnaast vergelijken we ook 

telkens vroeger, nu en later. Dus: deze boom is er nu, was die er vroeger ook? Zijn er later ook nog bomen? 

Hoe zien die er dan uit? 

Vaardigheden leren 

In de middenbouw zijn de kinderen ook actief met alle voorbereidende vaardigheden, kennis en competenties 

voor de bovenbouw zoals tijdsbesef, je werk overzien en plannen met het Helikoptermodel, het leren maken 

van een mindmap en het voorbereiden op een toets. 

Bovenbouw: In contact met andere volken 

In de bovenbouw ligt de focus op de menselijke beschaving. We beginnen bij de Egyptenaren en eindigen in het 

heden. De volken zijn zo gekozen dat alle werelddelen en tijdperken aan bod komen en daarmee alle topogra-

fie, klimaten, dieren, planten, religies en filosofieën op aarde. Kinderen leren om met de ogen van al die andere 

culturen te kijken en zodoende het wereldburgerschap te ervaren. 

De methode vervangt de wereldoriëntatie vakken op school zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronder-

wijs. Da Vinci werkt aan alle kerndoelen van het basisschool curriculum met daarbij Engels en de 21ste eeuwse 

vaardigheden waaronder Computational Thinking en programmeren. 

Tot slot 
Graag willen wij alle ouders bedanken die ook in 2018 weer voor ons hebben klaargestaan. Wij zijn bijzonder 

dankbaar dat zoveel ouders zich zo voor de kinderen en de school inzetten!   

Rest ons nog u en de kinderen een fijne vakantie, gezegende kerstdagen en een goede jaarwisse-

ling toe te wensen.  

Met vriendelijke groet,            

                                                                                                                                                                  

Team basisschool het Mozaïek   

 

 

     

     

      De kerststal die de mensen samenbrengt. Geschilderd door de 

      kinderen uit groep 1 van de locatie Hof van Delft 


