Van de redactie

Rectificatie

Het jaar is weer begonnen. Als deze krant in

Beste Lezers.

de bus komt is het al weer februari.

In de vorige Wijkkrant hebben wij een fout

We zijn weer druk bezig met de

gemaakt.

kinderredactie.

We hebben de namen verkeerd gespeld van
de kinderredactie.

De verhuizing van de Paus Joannes school zou

De namen zijn: Fadoua, Loubna, Femke, Anouk,

voor de carnavals vakantie plaats vinden maar

Manon, Björn, Beyza en Seyma.

is misschien uitgesteld tot eind april.

Hopelijk snappen jullie het.

Veel leesplezier !!

Ons excuus, Groetjes (Fadoua en Loubna)

WIBO
Hallo beste lezers. Dit keer ga je lezen over WIBO
Je denkt natuurlijk wat of waar staat wibo voor? Wibo staat voor weerbaarheid voor het basisschool onderwijs. Je leert over
pesten, en je krijgt zelfvertrouwen. Dat kon je laten zien met het plankje doorslaan bij de examenles. Je doet er twaalf weken
over maar dat is de moeite waard.
Als klas word je opgesplitst. De jongens bij Wim en de meiden met Era.
Alles blijft onder elkaar, dus maak je geen zorgen. Wim en Era vinden dit ook belangrijk voor de kinderen, maar vinden ook dat
we de trappen die we hebben geleerd niet gebruiken om te pesten.
Ik hoop dat uw kind ook WIBO krijgt..........................Vriendelijke groet van Femke Alders

Verslag schoolzwemwedstrijd

Vleermuizen in de school

Hoi beste lezers, hebben jullie het al gehoord?

Er is een fout gemaakt want de vleermuizen zitten niet in

De school zwemkampioenschappen zijn geweest op dinsdag

de Paus Joannes school maar in de Imam albogari en in de

4 januari bij Kwekkelstijn in Rosmalen.

Kruisboelijn.

Er waren 3 onderdelen, schoolslag, rugslag en estafette.

De Imam albogari verhuist naar het zandveld bij de

Er waren veel scholen uit Den-Bosch aanwezig.

Helftheuvel, en de Kruisboelijn naar de speelplaats van de

Van het Mozaiek waren wij met 6 zwemmers. Wij hebben 4

Imam albogari school.

medailles gewonnen. Wij zijn derde geworden van alle

De Paus Joannes school gaat verhuizen naar de

scholen. Belangrijkste was dat wij een hele leuke sportieve

Kooikersweg vlak bij de friettent.

en gezellige middag hebben gehad.

Maar niet voor carnaval, misschien pas eind april.

Groeten Bjorn Vis

(door Fadoua en Loubna)

Kerstshow in Villa Pardoes
In de kerstvakantie heeft op 6 januari, vanuit het project ‘De Uitdaging’ groep 7 van basisschool ‘t Mozaïek met Irem,
Jeremy, Bram en Manon een kerstshow gehouden voor Villa Pardoes. Er was een goochelaar, die deed natuurlijk allemaal
truckjes en zelfs kinderen uit het publiek deden mee als vrijwilligers voor een paar trucks, en er werd ook gelachen tijdens
het optreden van de goochelaar. Zelfs kinderen van ‘De Uitdaging’ deden weleens mee als vrijwilligers met de trucks. Nadat
de goochelaar klaar was met zijn show werd er een kleine pauze gehouden, en er was zelfgemaakte cake en natuurlijk wat
drinken voor de gasten van Villa Pardoes. Tijdens het eten en drinken werd er door Manon op de blokfluit gespeeld. Na de
pauze hebben ze een spel gedaan genaamd het cadeautjesspel. ‘De Uitdaging’ hadden eerst nog voor de kersvakantie
kerstspullen verkocht bij de helftheuvel, met dat geld hadden ze cadeautjes gekocht voor het cadeautjesspel. Tijdens het
cadeautjesspel kon je een cadeautje verliezen, weggeven, winnen en afpakken. Het was wel heel erg gezellig, de kinderen
lachten, de ouders deden zelfs mee, en ‘De Uitdaging’ ook. Toen het spel was afgelopen had niet iedereen een cadeautje en als
dat zo was mocht je er een uit het midden pakken. Toen het spel was afgelopen mocht je ruilen met anderen, en de kinderen
van ‘De Uitdaging’ gaven hun cadeautjes weg. Maar niet alles was nuttig voor de kinderen, want er was bijvoorbeeld ook een
blind meisje en die had aan het eind van het spel krijtjes, waar ze niks aan had. Toen had Irem van ‘De Uitdaging’ haar
cadeautje weg gegeven aan het blinde meisje. Het cadeautje was een knuffel konijn. ‘De Uitdaging’ zei ook wat Bram en
Jeremy kondigden de goochelaar aan, en Irem en Manon zeiden dat het pauze was. Manon legde het cadeautjesspel uit. In de
pauze deelde Bram, Jeremy en Irem eten en drinken uit. Zo werd het een fijne avond voor ‘De Uitdaging’ en voor iedereen van
Villa Pardoes.

