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Agenda 

Van de directie 

 

Beste ouders / verzorgers en leerlingen, 

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.  

Sportdag is hier een voorbeeld van. Hiernaast kunt u in onze Nieuwsflits lezen 

welke leerlingen bijna jarig zijn, of er nieuwe leerlingen zijn gestart, de agenda 

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

Graag vragen wij uw aandacht voor Nieuwsflits nummer 4 van dit schooljaar. 

Veel leesplezier!  

 

Team SBO Mozaik 

10-11 mei  Hemelvaart            (alle leerlingen zijn vrij) 

14 mei  Studiedag               (alle leerlingen zijn vrij) 

21 mei 2e Pinksterdag      (alle leerlingen zijn vrij) 

22 juni  Studiedag               (alle leerlingen zijn vrij) 

25 juni 3e Rapport mee  

25-27 juni Schoolkamp voor schoolverlaters 

27 juni Rapportbespreking 

4 juli Kennismakingsochtend 

5 juli Schoolverlatersavond 

6 juli Laatste schooldag (alle leerlingen 12.00 u vrij) 



Verjaardagen 

 

 

 

Mercedes 9 mei Groep Blauw 

Bo  10 mei Groep Paars 

Lisa 18 mei Groep Geel 

Job 20 mei Groep Geel 

Shary-An 25 mei Groep Blauw 

Yoni 1 juni Groep Groen 

Isa 2 juni Groep Oranje 

Roan 8 juni Groep Blauw 

Mees 11 juni Groep Geel 

Bram 11 juni Groep Geel 

Yente 22 juni Groep Geel 

Ryan 23 juni Groep Groen 

Kacper 24 juni Groep Paars 

Thijs 29 juni Groep Blauw 

Dewi 1 juli Groep Geel 

Sem 1 juli Groep Oranje 

Jasper 2 juli  Groep Groen 

d’Angelo 3 juli Groep Blauw 

Nikki 4 juli Groep Blauw 

Inke 5 juli Groep Paars 



Sport4Kids (Sportdag) 

Vrijdag voor de meivakantie hebben we deelgenomen aan Sport4Kids. Bijna alle scholen van Oisterwijk en 
Moergestel deden mee. Het was een warme, gezellige en vooral een sportieve dag. Mede dankzij een groot 
aantal ouders die ons wilden ondersteunen op deze dag was het wederom een succes. Via deze weg willen we 
iedereen die een bijdrage heeft geleverd nogmaals bedanken!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nieuwe Leerlingen  
 

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

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

  

Welkom Nienke Dobbelaar - Kacper Dobosz - Lieke van Beers - Mercedes Schwagten. 

 

 

 

Leerling Groep 

Nienke Paars 

Kacper Paars 

Lieke Groen 

Mercedes Blauw 



Schoolfotograaf 

Woensdag 7 maart is de schoolfotograaf op school geweest. De leerlingen stonden er weer prachtig op.  

 

Vervolg Sport4Kids 

 

 
Helaas gebeurden er ook een aantal ongelukjes……  

Gelukkig viel het allemaal wel mee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Wist je dat… 

 

Groep Geel 

-Naar een voostelling is geweest met groep Oranje en groep 7 en 8 van De Coppele… 

-Jip een rol heeft in Repelsteel van theatergroep Trappaf… 

-Juf Meike in de laatste schoolweek verklapt of het een jongetje of meisje wordt... 

Groep Paars 

-Kacper en Nienke na de meivakantie zijn gestart in onze groep... 

-Kacper Pools kan praten… 

-Imke en Stef feest van opa & oma hebben gehad. Zij waren 45 en 50 jaar getrouwd… 

-Imke kievits eieren heeft gezocht en ook gevonden… 

-Nienke garagesale heeft gehad... 

Groep Oranje 

-Bram in het ziekenhuis heeft gelegen en wij hem veel beterschap wensen… 

-Maud in de vakantie op de guppies van de klas heeft gepast… 

-Daan van Nuenen poepie-bruin terug gekomen is uit Egypte… 

-Niels zorgt voor een baby tortelduif… 

-Maud en Floor jarig zijn geweest... 

Groep Blauw 

-Een nieuwe leerling heeft, dat ze Mercedes heet en 8 jaar is...  

-Genoten heeft van de Sportdag… 

-Naar een hele leuke voorstelling is geweest in de Tiliander... 

Groep Rood  

-Daan Verhoeven de 1e prijs heeft gewonnen met motorcrossen… 

-Sophie en Angelina hun communie hebben gedaan… 

-Amine na het luizenpluizen riep: ”Juf, ik heb geen muizen..” 

 

Kennismakingsochtend 
In de laatste week voor de zomervakantie organiseren wij ieder schooljaar een kennismakingsochtend. Tij-
dens deze ochtend maken de leerlingen kennis met hun nieuwe klasgenoten en groepsleerkracht(en). Ook 
nodigen we op deze ochtend onze nieuwe leerlingen (start na de zomervakantie) en hun ouders uit om ken-
nis met elkaar te maken. Deze ochtend staat gepland voor woensdag 4 juli tussen 9.00 uur en 10.30 uur. 



Wist je dat… 

 

Groep Groen  

-Fenne bij haar 1e wedstrijd (paardrijden) ook meteen een prijs heeft gewonnen... 

 

 

 

 

 

 

-Ook groep Groen een nieuwe leerling heeft…. 

-Dat zij Lieke heet… 

-Juf Corrine voor een korte periode wordt vervangen door juf Laura…. 

-Iedereen een fijne vakantie heeft gehad…. 

 

 

Tot de volgende keer allemaal…!!  
 

 


