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Agenda 

Van de directie 

 

Beste ouders / verzorgers en leerlingen, 

We zijn weer begonnen!  

Na (hopelijk) voor ieder een heerlijke zomervakantie zijn we maandag 20 augustus weer 

van start gegaan. De leerkrachten hebben in de vakantie hard gewerkt en zijn klaar voor 

een goede start. We heten nogmaals al onze nieuwe leerlingen en hun ouders van harte 

welkom en streven naar een leerzaam schooljaar, in alle veiligheid en met veel plezier, 

voor iedereen! 

Na iedere vakantieperiode ontvangt u onze Nieuwsflits. Hierin kunt u belangrijke infor-

matie, de agenda van school en verslagen (en eventueel foto’s) van evenementen te-

rugvinden. Hiernaast zijn verjaardagen en “wist je dat…” onderdelen die structureel 

terugkomen. Dit schooljaar willen we u ook informeren over de schoolontwikkelingen, 

zodat u een beeld kunt vormen over onderwerpen die ons bezig houden.  

Veel leesplezier! 

30 augustus Ouderraad vergadering 

6 september Algemene Ouderavond 

11 september Schoolreisje 

12 september Studiedag   (alle leerlingen vrij) 

11 oktober Herfstrapport gaat mee 

12 oktober Jaarfeest 

15-19 oktober Herfstvakantie 

22 oktober Hoofdluiscontrole 



Verjaardagen 

 

 

 

 

24 augustus Joep 12 jaar 

29 augustus Tim 11 jaar 

4 september Tygo Hoevenaars 10 jaar 

7 september Senna van Dun 6 jaar 

9 september Gijs 8 jaar 

17 september Denzel 9 jaar 

29 september Stef 11 jaar 

1 oktober Jelle 11 jaar 

2 oktober Mike 11 jaar 

13 oktober Imke 11 jaar 

18 oktober Lot 9 jaar 

20 oktober Teun 8 jaar 

21 oktober Jitske 10 jaar 

Schoolreisje 
Dinsdag 11 september staat ons schoolreisje op het programma. Het werkgroepje is druk bezig met de voorbereidingen. 

Op deze dag zijn de leerlingen rond 16.30 uur pas terug op school en de volgende dag (woensdag 12 september) hebben 

ze vrij in verband met een studiedag voor de leerkrachten.  

 

 

 
 



Algemene ouderavond 

Op donderdag 6 september hebben we op school onze jaarlijkse algemene ouderavond. Tijdens deze bijeenkomst infor-

meren we ouders over verschillende onderwerpen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan regels en afspraken op school, 

het onderwijsprogramma, ouderbijdrage etc. We starten om 19.00 uur centraal voor de algemene informatie aan alle 

ouders. Hierna gaat u naar de groep van uw zoon of dochter voor verdere informatie over dit schooljaar en kunt u vragen 

aan de groepsleerkracht (en) stellen. Graag sluiten we deze avond samen af met een drankje.  

Tot ziens op donderdagavond 6 september! 

Nieuwe Leerlingen  
 

Na de zomervakantie zijn er weer nieuwe leerlingen gestart bij SBO Mozaik. 

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

  

Welkom allemaal!! 

 

 

 

Leerling Groep 

Kyona Blauw 

Ip Blauw 

Senna Blauw 

Nora Blauw 

Pim Blauw 

Femke Blauw 

Teun Blauw 

Tygo  Rood 

Dion Rood 

Lot Rood 

Leerling Groep 

Fien Geel 

Lars Geel 

Axel Geel 

Huub Paars 

Wesley Paars 

Jelle Oranje 



Even voorstellen….. 

Hallo allemaal!  

Bij deze wil ik mij zelf graag even voorstellen. Ik verzorg dit schooljaar de lessen        
bewegingsonderwijs bij SBO Mozaik. 
 

Ik ben Endymion Stassen. 
Ik ben 22 jaar oud en woon in Eindhoven. Ik ben net afgestudeerd aan de Fontys Sport-
hogeschool te Eindhoven, als docent Lichamelijke Opvoeding (ALO). In mijn dagelijkse 
leven ben ik erg sportief, ik ben momenteel veel aan het fitnessen. Ook voetbal ik nog 
in een vriendenteam. Ik ben een jongen die erg sociaal is en veel van zijn vrijetijd      
besteed samen met vrienden. Ik ben erg enthousiast om aan deze nieuwe uitdaging te 
beginnen, waarbij ik een leerzaam en sportief jaar tegemoet ga.  
 

 

 

 

 

Even voorstellen….. 

Hoi! Ik zal mij even voorstellen.  

Ik ben Liz van Oort en ik zit in mijn 2e jaar van mijn studie pedagogiek op Fontys Tilburg. Als vooropleiding  heb ik op de 

Havo gezeten op het Koning Willem 2 college in Tilburg. Ik woon in Berkel-Enschot en ik ben 18 jaar.  

Ik loop hier op SBO Mozaik stage op maandag en dinsdag en zal hierbij voor de leerlingen een begeleidende rol hebben. Ik 

heb hiervoor gekozen, omdat ik meer uitdaging in mijn stage zocht en graag een kijkje wilde nemen in het basisonderwijs.  

Ik heb voor de studie pedagogiek gekozen, omdat ik al meerdere soorten vrijwilligerswerk had gedaan met kinderen en er 

daardoor achter kwam hoe leuk ik dat vond. Ik heb korfbaltraining gegeven aan kleuters, heb meerdere kindermiddagen 

georganiseerd bij mijn plaatselijke supermarkt en heb vrijwilligerswerk gedaan met kinderen met autisme. Ook heb ik vorig 

jaar stage gelopen bij een kinderopvang en een peuterspeelzaal.  

Tot ziens op school….! 

 

 



Vrijwillige Ouderbijdrage 

 

Beste Ouders / verzorgers, 

 

De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 25,-. Wij besteden dit bedrag aan allerlei  

verschillende activiteiten voor de kinderen. Tijdens de algemene ouderavond zal de OR hier meer  

informatie over geven. Bij voorbaat dank! 

 

Hieronder de gegevens die u kunt gebruiken bij een overboeking; 

Rekeningnummer: NL 54 RABO 0 1 3 8 9 8 0 4 8 9  

T.n.v. SBO Mozaik Ouderraad 

Vergeet niet de naam en groep van uw kind  te vermelden bij opmerkingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

OR (Ouderraad) SBO Mozaik 

Eigen bijdrage Schoolverlaterskamp 

 

Voor onze schoolverlaters hebben wij dit schooljaar op 24, 25 en 26 juni 2019 het schoolverlaterskamp  

gepland staan. Voor dit kamp vragen wij een eigen bijdrage van € 30,-. Later in het schooljaar zal de  

kampleiding contact opnemen met de ouders van onze schoolverlaters om ze hierover verder te  

informeren. 

Mocht u alsnog vragen hebben, dan horen we dat uiteraard graag van u. 

 

 

 



Wist je dat… 

 

Groep Geel 

-wij een zeer creatieve timmer– en bouwgroep zijn? 

-we nu een knikkerbaan en een sterrendoosje van hout aan het bouwen zijn... 

Groep Paars 

-dat we een heel gezellige, maar ook een hardwerkende groep hebben... 

-we op 11 september op schoolreisje naar De Efteling gaan… 

-wij in de groep 2 nieuwe leerlingen hebben… 

-we samen groepsafspraken hebben gemaakt... 

Groep Oranje 

-onze vissen zijn bevallen… 

-meneer Mitchell de hele dag met zijn benen omhoog zit… 

-de hond van Ricardo puppies heeft… 

-we het cijfer van de dag uitbeelden… 

-wij in de maand september “wie ben ik” spreekbeurten geven... 

Groep Blauw 

-wij 7 nieuwe klasgenootjes hebben… 

-Pim dit weekend een pup heeft gekregen… 

-een klasgenootje aan Tiff vraagt; wie is meneer Anton?... 

-en hij antwoordt “dat is de conducteur van onze school” ... 

-wij ons verheugen op het schoolreisje...  

-d’Angelo in de zomervakantie een broertje heeft gekregen… 

-en dat hij Dyce heet… 

-d’Angelo samen met Dyce op school is gekomen en heeft getrakteerd... 

Groep Rood  

-we 3 nieuwe klasgenootjes hebben… 

-Ries roept; “ik ga naar juffrouw Paars” als hij moet wisselen… 

-Shary-An heel blij was met haar parkeerstift (markeerstift)… 

-Gijs in de vakantie 71 rivierkreeftjes heeft gevangen en hier een fotoboek van heeft... 

Groep Groen  

-wij een klassendagboek hebben en hier elke dag leuke dingen in schrijven… 

-groep Groen een super leuk jaar tegemoet gaat… 

-we een nieuwe stagiaire hebben; ze heet Liz... 

Tot de volgende keer allemaal…!!  


