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Agenda 

Van de directie 

 

Beste ouders / verzorgers en leerlingen, 

Het team van SBO Mozaik wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018 toe!! 

Zoals bij velen van jullie bekend, gaat er na iedere vakantieperiode een Nieuws-

flits uit, met hierin korte verslagen en foto’s van bijzondere gebeurtenissen op 

school. In de afgelopen weken hebben we een aantal van deze dagen gehad. 

Het Nationaal schoolontbijt, Sinterklaas - en Kerstviering zijn hier voorbeelden 

van. Hiernaast kunt u in onze Nieuwsflits lezen welke leerlingen bijna jarig zijn, 

de agenda van school en natuurlijk onze “wist je dat…” pagina.                        

Graag vragen wij uw aandacht voor Nieuwsflits nummer 2 van dit schooljaar. 

Veel leesplezier!  

      Let op !!        Let op!!        Let op!!        Let op!!        Let op!!        Let op!! 

De Studiedag van maandag 29 januari komt te vervallen. Dinsdag 23 januari is 

er een studiedag gepland. De leerlingen zijn op dinsdag 23 januari vrij. 

 

Team SBO Mozaik 

15 januari OR-vergadering 

16 januari Schooladviesgesprekken schoolverlaters 

23 januari Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

12 februari-16 februari Voorjaarsvakantie 

  



Nieuwe Leerlingen  
 

In de afgelopen periode zijn 4 nieuwe leerlingen gestart bij SBO Mozaik. 

Deze leerlingen wensen wij veel plezier op onze school en hopen veel van elkaar te mogen leren. 

  

Welkom Angelina Amorginos — d’Angelo van Rijswijk— Bram van Gulik— Ryder van den Hurk 

 

Angelina               Groep Rood 

d’Angelo  Groep Blauw  

Bram   Groep Geel  

Ryder   Groep Groen 

 

Verjaardagen 

 

 

 

Luca Schroder Groep Rood 7 januari 

Daan Verhoeven Groep Rood 7 januari 

Jules la Fontaine Groep Oranje 9 januari 

Sara Roosen Groep Groen 29 januari 

Anne Timmermans Groep Groen 30 januari 

Senna den Braber Groep Paars 4 februari 

Tijs van den Broek Groep Paars 6 februari 

Sanne Houdijk Groep Groen 6 februari 

Serena Brouwers Groep Geel 7 februari 

Dinand Smits Groep Paars 9 februari 

Ricardo van der Linden Groep Geel 12 februari 

Stijn Hoedjes 18 februari Groep Groen 



Nationaal Schoolontbijt 
 

Donderdag 9 november heeft onze school deelgenomen aan het Nationaal Schoolontbijt. De groe-
pen Blauw-Rood-Groen en Paars hebben op school genoten van een goed en gezond ontbijt. De 
groepen Geel en Oranje hebben ook genoten, maar dan op een andere locatie. Deze groepen 
mochten namelijk op bezoek bij een boer om daar deel te nemen aan het ontbijt. Het was voor ie-
dereen wederom een leuke ervaring.  

 

 



Wisselboekenkast 

 
Sinds vorig schooljaar hebben we een “wisselboekenkast” in de gang. Deze staat 
naast de vitrinekast voorbij het infoscherm. In deze kast staan boeken die zowel 
door leerlingen als door ouders geleend en gelezen mogen worden. Mocht u een 
interessant boek zien wat u graag zou willen lezen, ga dan vooral uw gang! 

Om te voorkomen dat deze kast leeg komt te staan, willen we u verzoeken om, 
voor zover mogelijk, een ander boek van thuis in deze kast te plaatsen. Dit boek 
kan dan weer door anderen gelezen worden.  

Veel leesplezier allemaal !! 

Voedselbank 
Begin december hebben wij een oproep gedaan voor uw deelname aan “samen voor de voedselbank” 
We hebben met onze school 7 grote dozen kunnen vullen met allerlei verschillende producten. Fantas-
tisch resultaat!! Meneer Olcay is samen met Raf (groep Geel) en Jordi (groep Oranje) deze dozen gaan 
afleveren bij de verzamelpunt. Via deze weg willen we jullie hartelijk bedanken voor uw bijdrage! 
 
 



Sinterklaasviering 
4 december hebben we bezoek gehad van Sinterklaas en zijn Pieten. Na een kort bezoekje aan de groepen 
Oranje / Geel en Paars heeft hij plaatsgenomen in de speelzaal. Hier zaten de kinderen van Blauw / Rood en 
Groen vol spanning te wachten. Onze leerlingen hebben mogen optreden en liedjes gezongen met de Pieten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op onze website www.sbomozaik.nl kunt u meer foto’s zien 

Kerstviering 
Donderdagavond 21 december hebben de kinderen en ouders van onze school het Kerstfeest gevierd. Na het 
Kerstspel hebben de kinderen in de groepen alle lekkere dingen kunnen eten die ouders en kinderen eerder die 
middag hebben gemaakt. Heel erg bedankt daarvoor. Ook de ouderraden van beide scholen hebben op de 
speelplaats ouders een warm welkom gegeven met Glühwein, Snert en andere smakelijke zaken.  

De sponsoring van heerlijke donuts door Buurtsupermarkt Attent van Fam. Gillis werd erg op prijs gesteld.      
Alle mensen die geholpen hebben bij dit Kerstfeest; heel erg bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op onze website www.sbomozaik.nl kunt u meer foto’s zien 



Wist je dat… 

-groep Blauw een nieuwe leerling heeft: welkom d’Angelo 

-de papa van Ryan alle kinderen van groep Blauw getrakteerd heeft op een 
sneeuwpop! Bedankt!! 

-Thijs Abrahams bij een medische ingreep een “dapperheidsdiploma” verdiend 
heeft 

-groep Blauw genoten heeft van het schaatsen, het lekkere eten en de Kerstviering 

-zij een vogelhuisje hebben op het dakterras en veel vogels van het voer smikkelen 

-groep Rood voor de vakantie het lokaal opgeruimd en gepoetst heeft 

-groep Rood een nieuwe leerling heeft: welkom Angelina 

-Bente (groep Rood) haar lange haren heeft gedoneerd 

-de vader van Ries vrijdag weer thuis komt van een missie 

-bij de gymles van juf Yvette de kinderen gejudood hebben en dit erg leuk vonden 

-de kinderen van groep Rood elkaar heel lief vinden 

-groep Geel een nieuwe leerling heeft: welkom Bram 

-de leerlingen in groep Geel nieuwe plekken hebben in de klas 

-voor de vakantie de leerlingen hun lokaal “gereed voor 2018” hebben gemaakt 

-juf Meike super trots op haar leerlingen is….. 

-groep Paars een super leuke klas heeft 

-zij door Europa lezen en nu in Letland zijn 

-de leerlingen in groep Paars nieuwe plekken hebben gekregen 

-de hond van Loek (groep paars) puppy’s gaat krijgen 

-veel leerlingen van groep Oranje vuurwerk hebben afgestoken 

-16 januari de adviesgesprekken gepland staan voor groep Oranje 

-de vissen van groep Oranje de vakantie hebben overleefd 

-groep Groen een nieuwe leerling heeft: welkom Ryder 

-groep Groen na een fijne vakantie er weer zin in heeft 

-de 1e les van het nieuwe jaar erg leuk was 

TOT DE VOLGENDE KEER ALLEMAAL!! 

Actie “sparen voor je school” (Jumbo) 
De afgelopen weken hebben we kunnen sparen bij de Jumbo. De boodschappenbonnetjes leverden spaar-
punten op die nu omgezet zijn in een geldbedrag voor elke school. Donderdag voor de kerstvakantie zijn de 
“cheques” overhandigd. SBO Mozaik mag voor het bedrag van € 1011,17 uit de webwinkel van de Jumbo 
spelmateriaal uitkiezen. In overleg met de leerlingenraad zullen we bepalen welke materialen we van dit 
mooie bedrag kunnen aanschaffen. 

Hartelijk dank voor alle mensen die voor ons gespaard hebben; een heel mooi resultaat! 


