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Van de directie 

 

Beste ouders / verzorgers en leerlingen, 

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

matie, de agenda van school en verslagen en foto’s van evenementen terugvinden. 

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! 

 

Woensdag 12 september heeft het team een studiedag gehad. We hebben gesproken 

over de invulling van ons techniekonderwijs en het zelfstandig werken in de groepen. De 

hiaattraining tijdens het zelfstandig werken wordt verbeterd voortgezet en ons techniek-

onderwijs willen we met behulp van hulpouders structureler inplannen. De leerlingen 

kunnen dan a.d.h.v. een techniekdoos met uitleg aan de slag. De hulpouder begeleidt 

een klein groepje tijdens deze activiteit. Wordt vervolgd... 

22 oktober Hoofdluiscontrole 

5 november Studiedag (alle leerlingen vrij) 

8 november Nationaal schoolontbijt 

4 december Sinterklaasviering 

6 december Studiedag (alle leerlingen vrij) 

21 december Start kerstvakantie (12.00 uur)  

7 januari 1e schooldag na de kerstvakantie 

  



Verjaardagen 

 

 

 

 

22 oktober Huub 10 jaar 

22 oktober Dylan 9 jaar 

26 oktober Dion 9 jaar 

5 november Lieke 10 jaar 

6 november Daan Markslag 10 jaar 

7 november Stijn 11 jaar 

19 november Ryan Beaart 8 jaar 

26 november Angelina 9 jaar 

26 november Lars 10 jaar 

28 november Ivy 12 jaar 

28 november Ries 9 jaar 

6 december Nora 7 jaar 

10 december Tiff 8 jaar 

14 december Fien 9 jaar 

14 december Amine 10 jaar 

16 december Lorenzo 10 jaar 

16 december Tygo Oomis 8 jaar 

17 december Fedde 8 jaar 

19 december Jip 12 jaar 

22 december Kyona 7 jaar 

Even voorstellen….. 

Beste ouders en leerlingen, 

De meeste van jullie zullen me van gezicht wel herkennen, maar ik zal me even 
voorstellen. Mijn naam is Sietske Arts, 35 jaar oud en ben werkzaam als onderwijs-
assistent op SBO Mozaik en De Coppele. Ik ben ook moeder van een 5 jarige zoon 
Rubin en ons favoriete vakantieland is Mexico. Verder heb ik als hobby spinning en 
wielrennen. De eerste weken zitten er inmiddels al op, maar we gaan er een gezellig 
en leerzaam schooljaar van maken 

 

 

 



Nieuwe Leerlingen  
 

Na de herfstvakantie zijn er 2 nieuwe leerlingen gestart bij SBO Mozaik. 

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

  

Welkom!! 

 

 

 Leerling Groep 

Sepp Geel 

Rens Blauw 

  

Even voorstellen….. 

Hallo allemaal!  

Bij deze wil ik mij zelf graag even voorstellen. Ik ben Freek en ben 19 jaar, op dit moment bezig met mijn studie 
Pedagogisch educatief professional. Ik loop stage op donderdag en vrijdag waar ik te vinden ben in groep paars 
en op dit moment ondersteun ik Juffrouw Birgitta. Ik ga hier elke dag met plezier naar toe en heb er zeker zin 
in! Tot snel allemaal.. 

Zorgoppas 
 

Zorgoppas regelt geschikte en betaalbare oppas voor gezinnen met zorgbehoevende kinderen. 

Onlangs heeft oud schakelfunctionaris Paulien Versantvoort een bezoek gebracht aan SBO Mozaik. Zij is na 10 
mooie jaren bij MEE overgestapt naar Zorgoppas. Maar wat doet Zorgoppas? 

Voor ouders met een zorgbehoevend kind is het niet vanzelfsprekend dat het buurmeisje van 13 jaar zomaar 

kan komen oppassen. Daarom is er Zorgoppas. Zorgoppas helpt ouders met het vinden van een gescreende 

oppas kandidaat en regelt alle administratie. Ouders gaan zelf in gesprek met voorgestelde oppaskandidaten 

en besluiten met wie ze de beste klik hebben. Zo houdt de ouder de regie en is Zorgoppas de verbinder om het 

oppasprobleem voor een gezin met een zorgbehoevend kind op te lossen. Hierdoor kunnen ouders ondanks 

hun zorgen gaan werken of ontspannen de deur uit. Kijk voor meer informatie op www.zorgoppas.nl of bel 

vrijblijvend 085 208 3450 of mail naar info@zorgoppas.nl 

 



Schoolreisje naar de Efteling... 

Dinsdag 11 september hebben we een heerlijke dag gehad bij de Efteling. Een goede busreis, prachtig weer en 
zonder ongelukjes gelukkig. Mede dankzij een aantal ouders hebben we ook dit schooljaar weer het busvervoer 
kunnen regelen. Via deze weg nogmaals bedankt voor jullie bijdrage; 

De ouders van Sara 

De ouders van Fenne 

De ouders van Loek en Sepp 

De ouders van Stijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Het Nationaal Schoolontbijt 

Ook dit schooljaar nemen wij deel aan Het Nationaal Schoolontbijt. Deze dag staat in het teken van een goed 
en gezond ontbijt. Donderdag 8 november starten we de dag met een ontbijt op school. Dit zal rond 8.45 uur 
zijn. De leerlingen hoeven deze dag thuis dus niet te ontbijten. Mocht uw zoon / dochter moeite hebben met 
later ontbijten dan normaal, dan is het geen probleem als ze voor school iets kleins nuttigen. Ook besteden we 
in de klas aandacht aan de voordelen van een gezond ontbijt. Thuis kunt u dit ook doen door een bezoekje te 
brengen aan de website www.schoolontbijt.nl. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe Poloshirts 

Het was weer een tijdje geleden en natuurlijk zijn we de 

afgelopen jaren ook flink gegroeid…..                                   

Des te meer een reden om nieuwe poloshirts voor onze 

leerlingen aan te schaffen. We kunnen weer als geheel bij 

allerlei activiteiten onze school vertegenwoordigen. Dit was 

zonder de vrijwillige ouderbijdrage uiteraard niet mogelijk 

geweest. Namens alle leerlingen willen wij de ouders be-

danken hiervoor.  

 

 

Jantje Beton... 

Dankzij jullie medewerking en het harde werken van onze leer-

lingen hebben we een schitterend bedrag van € 556,50 opgehaald 

met de Loterij van Jantje Beton. Dit bedrag kan de OR weer      

gebruiken voor allerlei activiteiten voor onze leerlingen.  

 

Dankjewel voor jullie bijdrage.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Jaarfeest 

Zoals u van ons gewend bent, hebben we de vrijdag voor de herfstvakantie ons Jaarfeest met basisschool De 

Coppele gevierd. Gedurende deze dag hebben de kinderen verschillende activiteiten gedaan. Een danswork-

shop, een knutselactiviteit en gezellige activiteiten in de klas zijn enkele voorbeelden. Het Jaarfeest stond in 

het teken van “vriendschap”. Op deze manier hebben we ook de Kinderboekenweek met hetzelfde thema sa-

men met de kinderen afgesloten.  

 

 



Wist je dat… 

Groep Geel 

-Dylan in de vakantie 9 jaar is geworden… 

-Wij een nieuwe leerling in de klas hebben… 

-Hij Sepp heet, 9 jaar oud is en er heel veel zin in heeft… 

-Yoni in de vakantie 2 prijzen heeft gewonnen met paardrijden… 

-Lars met handbalvereniging Roef! Heeft gewonnen... 

Groep Paars 

-Wesley een prijs heeft gewonnen met zijn vader… 

-En dat deze prijs voor de speciaalste auto was bij “Broadway Emmen” 

-Jasper in de vakantie bij zijn oma heeft gelogeerd… 

-In de vakantie 7 paar nieuwe schoenen zijn gekocht… 

-Jitske in de vakantie 10 jaar is geworden... 

Groep Oranje 

-Yente een oranje kitten heeft gekregen met de naam Nala… 

-Serena in de vakantie haar hond heeft moeten inslapen, hij was erg oud… 

-Meneer Mitchell deze week zijn verjaardag gaat vieren… 

-En dat we dan een “ik-hou-van-Holland” party hebben… 

-Groep Oranje binnenkort gaat starten met alle testjes en toetsjes… 

-We gave klei-monsters hebben gemaakt… 

-Bureau Halt 2 bezoekjes aan onze klas brengt… 

-Juf Liz uit het gips is...  

Groep Blauw 

-Teun in de vakantie 8 jaar is geworden… 

-Hij ook in het Nieuwsklokje heeft gestaan met een mooie foto… 

-Het artikel over wat je leert bij de scouting ging… 

-Wij volgende week een nieuwe leerling in de klas krijgen en hij Rens heet… 

-Shary-An een strike heeft gegooid bij bowling… 

-Wij egeltjes geknutseld hebben en deze te bewonderen zijn in de vitrinekast...  

Groep Rood  

-Nikki lekker geshopt heeft en Ries tegenkwam… 

-Lot 3 feestjes heeft gehad in de vakantie… 

-De voetbalwedstrijd van Dion niet doorging, want ze hadden maar 4 spelers… 

-Er veel pretparken en dierentuinen zijn bezocht in de vakantie door groep Rood... 

Groep Groen  

-Juf Corrine in de vakantie jarig is geweest en wij dit in de klas hebben gevierd… 

-Wij allemaal een leuke vakantie hebben gehad… 

-Wij er tot aan de kerstvakantie er weer flink tegenaan gaan... 


