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Agenda 

 

26 december -  6 januari Kerstvakantie 

9 januari 2017 1e schooldag van 2017 

25 januari Studiedag 

6 februari  OR vergadering 

7 februari MR vergadering 

24 februari - 3 maart Voorjaarsvakantie 

Verjaardagen

 

28 december Fenne 9 jaar Paars 

29 januari Sara 9 jaar Paars 

30 januari Anne 9 jaar Paars 

4 februari Senna 9 jaar Paars 

6 februari Tijs 10 jaar Paars 

7 februari Serena 11 jaar Rood 

12 februari Ricardo 10 jaar Rood 

18 februari Stijn Hoedjes 8 jaar Paars 

Van de directie 
Beste ouders / verzorgers en leerlingen, 

Het is weer een tijdje geleden…, maar we zijn weet terug… Nieuwsflits nummer 3 van 

dit schooljaar met volop foto’s van verschillende activiteiten. U kunt na de Kerstvakantie 

meerdere foto’s van deze activiteiten bekijken op onze website: www.sbomozaik.nl 

In de afgelopen periode hebben de kinderen enorm hard gewerkt en veel geleerd. Nu is 

het tijd voor een welverdiende vakantie. Namens het team van SBO Mozaik wens ik 

iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 2017 toe!! Laten we er een gezond en een 

leerzaam jaar van maken. Graag zien we alle kinderen weer terug op maandag 9 januari 

2017! 

Veel leesplezier! 

Olcay Kurubas 



Het Nationaal Schoolontbijt 
Op 8 november hebben we met alle kinderen en leerkrachten gezamenlijk ontbeten op school. 
We hebben stilgestaan bij vragen als; waarom is het belangrijk om de dag met een gezond ontbijt 
te beginnen, wat is dan precies een gezond ontbijt etc. We hebben genoten van een gezamenlijk 
ontbijt met een gezellig samenzijn!  

 

Jaarfeest 

Op vrijdag 21 oktober hebben we samen met basisschool De Coppele het Jaarfeest gevierd. Het 
thema van dit jaar was “Brede school Coppele Culinaire”. Een theatervoorstelling van “Vette Shit” , 
taarten proeven en een optreden van Asterius met kinderen stond op het programma. Hieronder 
een aantal impressies van deze geslaagde dag. 

 



Sinterklaasviering 
Op maandag 5 december hadden we bezoek van een aantal belangrijke personen… Sinterklaas en een aan-
tal van zijn Pieten hadden in deze drukke tijd ook tijd om bij onze leerlingen langs te komen. Na een lange 
en spannende periode voor de kinderen was het dan eindelijk zover. De kinderen van groep Blauw en Paars 
hebben optredens mogen verzorgen. Ook in de groepen Rood en Oranje is Sinterklaas even binnen geweest 
om surprises te bewonderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schaatsen met school 
Maandag 19 december zijn we met alle kinderen gaan schaatsen. Handschoenen aan, muts op en op de 
schaatsen! We hebben erg genoten in winterse sferen!  

 

Kerstviering 
Donderdag 22 december hadden we onze kerstviering. In de ochtend konden onze leerlingen kiezen uit 
verschillende workshops. Kerststukjes maken, kerstboom timmeren, kleiwerkjes etc… In de middag had-
den we gezamenlijk een kerstlunch. Na de lunch hebben de kinderen gekeken naar het kerstverhaal, ge-
speeld door leerlingen van De Coppele en Mozaik. Het was een zeer gezellige en geslaagde dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist je dat… 
-je voor meer foto’s op onze website www.sbomozaik.nl terecht kunt 

-groep blauw en paars hebben genoten van het Sinterklaasbezoek 

-juf Ingrid op 2 december oma is geworden 

-juf Ingrid helemaal straalt als ze praat over haar kleinzoon Sem!! 

-de kinderen van groep blauw zich afvroegen of de juf nu oud en grijs is geworden 

-Floor een groot stuk van haar haar heeft afgeknipt 

-Ivy pas geleden een nichtje erbij heeft gekregen 

-Stijn Hoedjes koekjes heeft verkocht en Loek muziek heeft gemaakt om geld in te za-

melen voor Make-A-Wish 

-de opa van Niels en Auk zijn heup heeft gebroken  

-Daan Schoenmakers cupcakes heeft gebakken voor Serious Request 

-Serena’s moeder is geopereerd. Beterschap! 

-Giel Buylinckx zijn 2e gele slip heeft gehaald bij judo 

 -het team van SBO Mozaik alle ouders / verzorgers en leerlingen fijne kerstdagen en 

een gelukkig nieuwjaar wenst 

-de 1e schooldag van 2017 op maandag 9 januari is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stijn Hoedjes is koekjes aan het verkopen voor Make-A-Wish 

TOT DE VOLGENDE KEER ALLEMAAL…… 


