
SBO Mozaik Nieuwsflits 
In deze Nieuwsflits 
 Van de directie 

 Agenda 

 Verjaardagen 

 Biebbezoek groep Blauw 

 Verzoek Ouderraad 

 Carnaval 

 Schoolfotograaf 

 Rots & Water training 

 Wist je dat... 

Agenda

 

10 maart Rapporten gaan mee 

16 maart Oudergesprekken 

29 maart Schoolfotograaf 

4 april MR vergadering 

13 april Studiedag                (leerlingen zijn vrij) 

14 april Goede Vrijdag        (leerlingen zijn vrij) 

17 april 2e Paasdag             (leerlingen zijn vrij) 

24 april—5 mei Meivakantie 

Verjaardagen

 

Martin 13 maart 13 jaar Oranje 

Sanne 14 maart 12 jaar Rood 

Sophie 17 maart 8 jaar Blauw 

Giel Swinkels 26 maart 13 jaar Oranje 

Thymen 4 april 9 jaar Blauw 

Dijaro 12 april 9 jaar Paars 

Romae 23 april 10 jaar Paars 

Maud 2 mei 12 jaar Rood 

Bente 3 mei 8 jaar Blauw 

Floor 4 mei 12 jaar Oranje 

Van de directie 
Beste ouders / verzorgers en leerlingen, 

Ons streven is om in de 1e week na een vakantie periode een Nieuwsflits uit te brengen.  

Graag willen we jullie aandacht voor Nieuwsflits nummer 4 van dit schooljaar. 

“Agenda”, “verjaardagen” en “wist je dat…” zijn natuurlijk onze vaste rubrieken.      

Daarnaast vindt u foto’s terug van een biebbezoek van onze jongste leerlingen en de 

Carnavalviering van vrijdag 24  februari. Onze ouderraad heeft in deze editie een vrien-

delijk verzoek aan jullie. Dit verzoek kunt u lezen op pagina 2.  

Veel leesplezier!  



Verzoek Ouderraad 

Beste Ouders, 

Graag vragen wij aandacht voor het volgende: 

Zoals u weet regelt de OR vele activiteiten voor de leerlingen. We beseffen ons dat iedereen het 
tegenwoordig druk heeft en zich niet allerlei verplichtingen op zijn hals wil halen. Dat respecteren 
we en is ook zeker niet de bedoeling. We hebben namelijk een fijne, enthousiaste groep OR leden 
en zijn momenteel niet op zoek naar uitbereiding, wel vragen we van de andere ouders iets meer 
betrokkenheid en waar nodig een keer een helpende hand.  

Het is u misschien al eens opgevallen dat de school met de seizoenen leuk wordt versierd? Ook dit 
wordt door de ouders van de OR geregeld, maar soms kunnen ze daarbij wat extra hulp gebrui-
ken, vele handen maken namelijk licht werk. Lijkt het u wat om de school mee te versieren? Meld 
u zich dan per mail aan o.v.v. versieren.  

Zo was het ook een hele klus om voldoende luizenouders te vinden (aanmelden kan hiervoor ook 
nog o.v.v. luizen) en blijkt het nu ook lastig om voldoende hulpouders te vinden voor verschillen-
de activiteiten op school, jammer want dit kunnen we niet alleen! De leerlingen genieten er altijd 
zichtbaar van als papa’s of mama’s komen helpen op school! Alleen daarvoor zou je het al vaker 
willen doen! Hopelijk hebben we u aan het denken gezet en heeft u wellicht een keer een uurtje 
over, alle hulp is welkom! Niet voor ons, maar voor de kinderen!  

Dank u wel. 

 

Biebbezoek groep Blauw 

Onze leerlingen van groep Blauw (leerjaar 3) hebben een bezoek aan de bibliotheek gebracht. Ze 
hebben kennis mogen maken met “de letterkok” . 

 

 

 



Carnavalviering 
Vrijdag 23 februari hebben we op school carnaval gevierd. Deze dag bestond uit verschillende activiteiten 
zoals een Pleebeksjow, Vlaamse kermis etc. Deze viering hebben we samen met basisschool De Coppele 
georganiseerd. Alle leerlingen hebben zich voorbeeldig gedragen en daar mogen we trots op zijn! We heb-
ben genoten van een prettige samenwerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolfotograaf 
Woensdag 29 maart worden de jaarlijkse schoolfoto’s gemaakt.  

Mooie kleren aan, haartjes gekamd…...en lachen naar de fotograaf!! 

Er is ook een mogelijkheid om broertjes / zusjes foto’s te laten maken. U wordt t.z.t. verder geïnformeerd  

door onze ouderraad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Voor meer foto’s kunt u op onze website www.sbomozaik.nl terecht. 



Rots & Water training 
Juf Petra en Juf Ilse verzorgen voor een aantal leerlingen van onze school Rots en Water training. Rots en Water is 

een training die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten en 

weerbaarheid. Deze training wordt op school gegeven en bestaat uit 12 lessen. 1 van deze lessen is samen met de 

ouders. Hieronder een aantal foto’s van deze les. 

 



Wist je dat… 

 
Meneer Frits een “makelaar” is, want hij maakt op school alles wat kapot is!  

Nancy en Ricardo een pup erbij hebben gekregen en deze pup “Lady” heet 

Bente met zwemmen haar C-diploma heeft behaald 

Auk genoten heeft van Mad Science 

Inke op wintersport is geweest 

Groep Paars een Legostad en een vakantiepark aan het bouwen is 

Tim in groep Paars begonnen is… Welkom Tim! 

Naomi in groep Rood begonnen is….Welkom Naomi! 

Ryan in groep Blauw gaat beginnen… Welkom Ryan! 

Mees en Niels gezellig aan Mad Science hebben deelgenomen 

Juf Inge uit groep Rood ons heeft verlaten en op een andere school stage gaat lopen 

Dennis een aantal weken geleden in groep Oranje is begonnen.. Welkom Dennis! 

Kinderen uit groep Oranje 5 weken lang een creatieve middag samen met groep 8 van 

De Coppele heeft gehad 

Onze schoolverlaters hun schooladvies hebben gehad en zich nu gaan inschrijven op 

een nieuwe school voor het voortgezet onderwijs 

Na de meivakantie Nieuwsflits nummer 5 wordt gemaakt….. 

 

 

TOT DE VOLGENDE KEER ALLEMAAL…… 


