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 Wist je dat... Agenda

 

21 oktober Jaarfeest 

24 oktober Start herfstvakantie 

31 oktober 1e schooldag na de herfstvakantie 

08 november Het Nationaal Schoolontbijt 

17 november Studiedag (alle leerlingen vrij) 

18 november Rapport mee 

22 november  Rapportbespreking 

Verjaardagen

 

Esma Goedhart 21 oktober Oranje  13 jaar 

Jitske Klinckenberg 21 oktober Blauw 8 jaar 

Dylan Kluitmans 22 oktober Blauw 7 jaar 

Keane Loonen 02 november Oranje 12 jaar 

Daan Markslag 06 november Blauw 8 jaar 

Stijn de Jong 07 november Paars 9 jaar 

Jarno van den Berk 10 november Paars 8 jaar 

Ivy Goossens 28 november Paars 10 jaar 

Van de directie 
Beste ouders / verzorgers en leerlingen, 

Het schooljaar is maar net begonnen en we hebben alweer veel te melden. Na een ge-

zamenlijke opening van de Kinderboekenweek met basisschool De Coppele, waarin een 

theaterspektakel werd neergezet door leerkrachten, zijn de leerlingen in de groepen 

volop bezig met dit thema.  

Afgelopen week zijn we naar de Efteling geweest en het Jaarfeest staat ons te wachten 

op 21 oktober. Ook hebben de leerkrachten een studiedag gehad. In deze Nieuwsflits 

een verslag / impressie van verschillende activiteiten.     

Veel leesplezier! 

Olcay Kurubas 



Opening Kinderboekenweek 
Op donderdag 6 oktober hebben we samen met basisschool De Coppele de Kinderboekenweek geopend met 
een toneelstukje, opgevoerd door een aantal leerkrachten. Het thema “Oma’s en Opa’s, voor altijd jong” werd 
op een leuke manier geïntroduceerd. Lees je veel, dan blijf je natuurlijk voor altijd jong. Als vervolg hierop wor-
den er in de groepen aan allerlei activiteiten deelgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedag van 3 oktober 
Op Maandag 3 oktober hadden we een studiedag. Het ochtendprogramma was samen met onze collega’s 
van basisschool De Coppele. Op beide scholen zijn we bezig met “Continu Verbeteren”. Dit is een traject 
waarbij leerkrachten samen met leerlingen in gesprek gaan over allerlei verbeterpunten. De groepsafspra-
ken die begin van het schooljaar in de groepen worden gemaakt is hier een voorbeeld van. Ook het werken 
met een databord kunt u in elk lokaal terugzien. Op dit bord maken we een doel wat gehaald moet worden 
zichtbaar voor onze leerlingen. Dit doel kan voor de hele groep zijn, maar ook een individueel doel. Op deze 
manier proberen we onze leerlingen nog meer te betrekken bij hun eigen leerproces en ontwikkeling.  

 

In de middag hebben de leerkrachten een “opfriscursus” gehad over Kurzweil. Dit is een computerprogram-
ma wat wij op school inzetten voor vooral kinderen met dyslexie. Op deze middag hebben we gekeken of 
dit programma ook op groepsniveau ingezet kan worden en welke extra mogelijkheden er nog meer zijn. 

Het was een leerzame dag voor onze leerkrachten!  

Op donderdag 17 november staat er wederom een studiedag voor leerkrachten ingepland.  

“Wisselboekenkast” 
Wellicht is het jullie al opgevallen dat we sinds vorige week een “wisselboekenkast” hebben in de gang. Deze 
staat naast de vitrinekast voorbij het infoscherm. In deze kast staan boeken die zowel door leerlingen als 
door ouders geleend 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 an-
der boek van thuis in deze kast te plaatsen. Dit boek kan dan weer door anderen gelezen worden. Op deze 
manier hebben we genoeg leesvoer voor een ieder.  



Schoolreisje naar de Efteling 
Vrijdag 7 oktober was het dan eindelijk zover. Geen zieke kinderen en alleen maar vrolijke gezichten zijn rond 9.15u 
vertrokken richting Kaatsheuvel. Mede dankzij een aantal ouders die de bus gesponsord hebben, konden alle leer-
lingen, begeleiders en leerkrachten met één bus naar de Efteling. Alle leerlingen werden in groepjes verdeeld en lie-
pen met hun begeleiders door het park. Alleen de leerlingen van groep Oranje en een aantal leerlingen van groep 
Rood mochten “vrij” door het park lopen. We hebben een droge en een super gezellige dag gehad. We zijn vooral blij 
dat er geen ongelukjes zijn gebeurd en de sfeer onderling erg positief was. Rond 16.45u stonden de ouders voor 
school hun kind op te wachten en de bus was ook nog eens op tijd terug! Via deze weg willen we de begeleiders die 
extra ingezet zijn om deze dag tot een succes te maken nogmaals bedanken. Ook een bedankje voor de ouders van de 
ouderraad die als post voor noodgevallen hun bijdrage aan deze dag hebben geleverd.  

Als laatste willen we onze sponsoren voor de bus van harte bedanken; 

Ouders van Sem van der Steen, Tegelzettersbedrijf Jos van der Steen BV 

Ouders van Jordi Vermeer, Autobedrijf Donkers 

Ouders van Fenne van den Bersselaar, TUTA BV 

 

Hieronder een aantal foto’s van het schoolreisje. 

 

 



 



Vrijwillige ouderbijdrage  
De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 25,-.  

Wij besteden dit bedrag aan allerlei verschillende activiteiten voor de kinderen.  

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… 
-Merlijn een vlag over het schoolreisje naar de Efteling heeft gemaakt… 

-Esma eindelijk ui het gips is…. 

-Meneer Mitchell en juf Meike een nieuwe bril hebben… 

-Groep Oranje babyvisjes in de klas heeft… 

-Groep Rood en Paars opa’s en oma’s hebben nagemaakt… 

-Alle klassen leesboeken te leen hebben gekregen van de bied, wel een hele kist vol… 

-Juf Inge (stagiaire groep Rood) pas tante is geworden… 

-Juf Cindy (stagiaire groep Blauw) genoeg hersteld is van haar operatie om te kunnen 

starten met haar stage bij ons op schol… 

-Ivy, misschien een schildpad krijgt… 

-Tijs een hele harde boer liet tijdens de muziekles (per ongeluk) 

-We op vrijdag 14 oktober op school een voorleeswedstrijd hebben… 

 

 

TOT DE VOLGENDE KEER ALLEMAAL…… 


