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22 september Algemene Ouderavond 19.30 uur 

03 oktober Studiedag; leerlingen zijn vrij. 

07 oktober Schoolreisje 

11 oktober MR vergadering 

21 oktober Jaarfeest 

24 oktober Start Herfstvakantie 

Verjaardagen

 

Denzel 17 september Blauw    7 jaar 

Jeroen 20 september Oranje 12 jaar 

Niels 29 september Rood 10 jaar 

Mike 2 oktober Rood   9 jaar 

Bram 8 oktober Oranje 12 jaar 

Merlijn  8 oktober Oranje 13 jaar 

Faine 17 oktober Oranje 11 jaar 

Esma 21 oktober Oranje 13 jaar 

Jitske 21 oktober Blauw 8 jaar 

Dylan 22 oktober Blauw 7 jaar 

Van de directie 
Beste ouders / verzorgers en leerlingen, 

We zijn weer begonnen!  

Na (hopelijk) voor ieder een heerlijke zomervakantie zijn we maandag 5 september 

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

klaar voor een goede start. We hopen dat alle leerlingen zich snel thuis zullen voelen op 

onze school. We heten nogmaals al onze nieuwe leerlingen en ouders van harte welkom 

en streven naar een leerzaam schooljaar, in alle veiligheid en met veel plezier, voor ie-

dereen! 

Olcay Kurubas 



Algemene ouderavond 

Op donderdag 22 september hebben we op school onze jaarlijkse algemene ouderavond. We 

starten om 19.30 uur centraal in de aula. Tijdens deze bijeenkomst informeren we ouders 

over verschillende onderwerpen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan regels en afspraken 

op school, het onderwijsprogramma, ouderbijdrage etc. Ook heeft u de gelegenheid om vra-

gen te stellen aan de leerkracht van uw kind. Graag sluiten we deze avond samen af met een 

drankje.  

Tot ziens op donderdagavond 22 september! 

Even voorstellen 

Hallo allemaal!  

Bij deze wil ik mij zelf graag even voorstellen.  

Ik ben Noortje van Schijndel, 18 jaar oud en woon in Oisterwijk. Komend schooljaar zal ik stage lo-

pen in groep Blauw. 

Ik zit op het Koning Willem 1 college in Den Bosch en ik volg daar de opleiding pedagogisch mede-

werker jeugdzorg. Ik zit nu in leerjaar 2 en loop daarom stage op SBO Mozaik. Het hoofddoel van 

deze stage is het oefenen van begeleidingsvaardigheden. Daarnaast ondersteun ik juffrouw Ingrid in 

haar werkzaamheden waarbij mijn aandacht ligt op de sociaal/emotionele vaardigheden van de 

kinderen. 

Ik heb heel veel zin om dit jaar stage te lopen in deze klas. Elke donderdag en vrijdag zal ik in de klas 

te vinden zijn. Het lijkt mij erg leuk om samen met de kinderen veel te leren, maar vooral ook ple-

zier te maken. Tot snel!  

Even voorstellen 

Ik ben Inge van den Berk en ik ben 22 jaar oud.  

Ik zit in het derde leerjaar van de pabo, leerkracht basisonderwijs. Tot februari 
mag ik stage lopen in groep rood. Daar ben ik iedere maandag en dinsdag te 
vinden. Voor mij is dit een nieuwe ervaring en uitdaging. Ik heb er heel veel zin 
in!  

 

 



Even voorstellen 

Hallo, 
 
Allereerst zal ik mezelf even voorstellen, ik ben Manon van Esch en zit in het 
tweede jaar van de opleiding pedagogiek in Eindhoven.  
Ik kom dit schooljaar elke maandag en dinsdag stage lopen. 
Ik ben 18 jaar en mijn hobby is wedstrijdzwemmen. 
 
Dit schooljaar hoop ik veel te leren van alle kinderen, leerkrachten en ouders.  
Ik heb er erg veel zin in en hoop dat het een leuk en leerzaam jaar wordt! 

Even voorstellen 

Dag allemaal!  

Mijn naam is Imke Beuger. Ik zit in het laatste jaar van de PABO en ik loop 

komend jaar stage in groep oranje bij meneer Mitchell. Voor de kerstvakan-

tie zullen jullie mij op dinsdag en donderdag zien en na de kerstvakantie 

ben ik de hele week aanwezig. Naast mijn studie ben ik ook druk bezig met 

het volgen van een master.  

Naast het studeren is er ook nog genoeg tijd over voor mijn grote hobby: 

hockeyen. Ik hockey zelf, maar ik coach en train ook het L / G hockey team 

van Were di.  

Ik heb erg veel zin in komend schooljaar! Tot in de wandelgangen.  

 

 

 Even voorstellen 

Hallo allemaal, 

 

Via deze weg wil ik mij even kort aan u allen voorstellen. 

Mijn naam is Meike Aarssen en ik sta vanaf heden fulltime als leerkracht in groep ROOD. Ik 

ben erg blij weer terug te zijn op de Mozaik, waar ik tot 3 jaar geleden al eerder gewerkt 

heb. Na mijn jaren op de Mozaik ben ik in het voortgezet speciaal onderwijs gaan werken. 

En inmiddels kom ik via Den Akker weer terug op de Mozaik. Uiteraard heb ik er hartstikke 

veel zin in om er een gezellige tijd van te maken! Ik ben afkomstig uit Berkel-Enschot, waar 

ik samenwoon met mijn vriend en onze hond.  Momenteel ben ik bezig met het afronden 

van mijn extra opleiding tot gymleerkracht. Dit, maar ook de groepsoverstijgende lessen, 

kunnen er natuurlijk voor zorgen dat ik wellicht ook uw zoon/dochter zal onderwijzen.  

 

Groet, Meike Aarssen  



Excursie groep Oranje naar “Keuterij de Heijblom” 
 

In het weekend van 10 en 11 september vond de Open Monumentendag plaats. Op deze dagen 
zijn monumenten gratis toegankelijk voor bezoekers. De leerlingen van groep Oranje zijn  op ex-
cursie geweest bij Keuterij de Heijblom. 

 

Hier luisteren de kinderen naar  

het verhaal van de eigenaars,  

Joost & Marleen.  

 

 

 

 
 

Ook mochten ze zelfgemaakte ranja  

(van vers fruit) proeven. 

 

 

 

Ouderbijdrage 
Beste Ouders / verzorgers, 

De 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. We weten dat jullie dit bedrag graag willen overmaken…… Dank U wel daarvoor! 

 

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 uw naam en de naam van uw kind  te vermelden bij opmerkingen. 

 

Bij voorbaat dank 

OR (Ouderraad) SBO Mozaik 



Wist je dat… 
 

-Juf Birgitta in de zomervakantie is bevallen van een gezonde jongen. Zijn naam 

is Dex, hij weegt 3230 gram en hij is 50 cm lang….  

-Stijn de Jong een puppy heeft gekregen….. 

-Loek een stenen kasteel heeft waar water in oplost…. 

-Alle groepen samen met hun leerkracht klassenregels hebben gemaakt….. 

-Faine gaat verhuizen naar Dommelen…. 

-Esma haar enkel gebroken heeft…. 

-Het hondje van Daan Schoenmakers (Luna) 3e is geworden in een showwed-

strijd…. 

-Maud zaterdag 24 september haar nieuwe hondje (Guusje) krijgt…. 

-De hele school deze week is verwend met ijsjes vanwege het warme weer…… 

-In groep Blauw 6 nieuwe leerlingen zijn begonnen; Bente, Sophie, Gijs,  Amine, 

Dylan en Denzel… van harte welkom allemaal!! 

-In groep Paars dit schooljaar Stijn de Jong en Ivy zijn begonnen. Ook voor jul-

lie…. WELKOM op SBO Mozaik!  

-Groep Blauw op maandag en dinsdag ook nog juf Cindy als stagiaire heeft. Zij is 

momenteel afwezig vanwege een knieoperatie en zal zich later aan jullie voor-

stellen…. 

Tot de volgende keer allemaal…... 

Eigen bijdrage Schoolverlaterskamp 
Voor onze schoolverlaters hebben wij dit schooljaar op 5, 6 en 7 juli 2017 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. 


