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Agenda

 

16 mei Sport 4 Kids                                          (sportdag) 

19 mei Verkeersexamen schoolverlaters 

25-26 mei Hemelvaart                           (leerlingen zijn vrij) 

29 mei Studiedag                              (leerlingen zijn vrij) 

5 juni 2e Pinksterdag                     (leerlingen zijn vrij) 

11 juni EHBO examen schoolverlaters 

23 juni Studiedag                              (leerlingen zijn vrij) 

26 juni  Rapport mee 

28 juni Rapportbespreking 

5-6-7 juli Schoolverlaterskamp 

13 juli Schoolverlatersavond 

17 juli-25 augustus Zomervakantie 

28 augustus 1e schooldag Schooljaar 2017-2018 

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 vragen we jullie aandacht voor Nieuwsflits nummer 5 van dit 

schooljaar. “Agenda”, “verjaardagen” en “wist je dat…” zijn natuurlijk onze vas-

te rubrieken. Daarnaast kunt u een kort verslagje lezen van de Paasviering van 

woensdag 12 april. Tevens heten we onze nieuwe leerlingen welkom en willen 

we jullie informeren over onze spelcoaches, Sport4Kids en de start van loten-

verkoop voor Jantje Beton.  

Veel leesplezier!  

Team SBO Mozaik 



Nieuwe Leerlingen  

De afgelopen periode hebben we een aantal nieuwe leerlingen welkom mogen heten. 

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

  

Welkom David, Dewi, Max, Ries, Lorenzo, Tijn, Yente, Lisa en Carlos! 

 

David van Laerhoven       Groep       Rood                             Ries Vugts           Groep         Blauw                               

Lorenzo de Koning           Groep       Blauw                            Max Maas           Groep        Oranje     

Tijn de Turck                     Groep       Paars                             Yente Mensen    Groep         Rood 

Lisa Versteijnen                Groep       Rood                             Dewi Meeuwis    Groep        Rood 

Carlos van der Maade     Groep       Oranje 

Verjaardagen

 

Bo 10 mei Groep Paars 

Job 20 mei Groep Rood 

Isa 2 juni Groep Oranje 

Mees 11 juni Groep Rood 

Yente 22 juni Groep Rood 

Ryan 23 juni Groep Blauw 

Sem van der Steen 1 juli Groep Rood 

Dewi 1 juli Groep Rood 

Inke 5 juli Groep Paars 

Tijn 6 juli Groep Paars 

Nancy 10 juli Groep Blauw 

Daan Schoenmakers 11 juli Groep Rood 

Loek 19 juli Groep Paars 

Giel Buylinckx 24 juli Groep Paars 

Raf 2 augustus Groep Rood 

Auk 6 augustus Groep Blauw 

Jaydee 8 augustus Groep Oranje 

Joep 24 augustus Groep Rood 

Tim 29 augustus Groep Paars 

Sem van Turnhout 30 augustus Groep Oranje 



Jantje Beton 
Ook dit jaar doen wij mee aan de lotenverkoop van Jantje Beton en vragen 
uw aandacht voor de verkoop die op 17 mei aanstaande van start zal gaan. 
Onze ouderraad in inmiddels druk bezig met de voorbereidingen en zal u 
t.z.t. verder informeren hierover. 

 

“Jantje Beton komt op voor het recht van alle kinderen in Nederland om da-
gelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen mogelijk te maken”. 

 

Paasviering 
Woensdag 12 april hebben we op school Pasen gevierd. Op het programma stonden verschillende optre-
dens van de groepen, het Paasverhaal en knutselopdrachten. Tevens kregen de leerlingen een broodje ei, 
verzorgd door onze ouderraad. Hieronder een aantal foto’s van deze gezellige dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelcoach 
In de periode tussen voorjaarsvakantie en de meivakantie hebben we de 
schoolverlaters van basisschool De Coppele en Mozaik een “cursus” aan-
geboden voor spelcoach. De leerlingen mochten zich hiervoor inschrijven 
en hebben allemaal de cursus goed afgerond. Nogmaals proficiat. 

Een spelcoach begeleidt een spel tijdens de middagpauze voor een groep-
je leerlingen. Deze spellen zijn o.a. buskruit, spiontikkertje, omkeerhockey 
enz. Het meespelen is niet verplicht, maar vrijblijvend. In de 1e week na 
de meivakantie zijn we begonnen met het aanbieden van 1 extra activiteit 
per dag voor onze leerlingen onder begeleiding van onze spelcoaches. Zij 
zijn op het plein herkenbaar aan een groen hesje (zie foto). 

We hopen op een verdere ontwikkeling van de vaardigheden van onze 
spelcoaches en op nog meer speelplezier in de pauze. 



Vervolg Paasviering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport 4 Kids 
Volgende week dinsdag (16 mei) hebben de leerlingen in Oisterwijk “Sport4Kids”. Op deze dag nemen de 
kinderen deel aan verschillende sportactiviteiten (sportdag). Wilt u voor deze dag een lunchpakket en ge-
noeg drinken meegeven a.u.b. Een flesje die de kinderen eventueel kunnen navullen blijkt handig te zijn en 
een stukje fruit op deze sportieve dag is uiteraard niet weg te denken…..!   

Wij vragen de leerlingen van de groepen 7 en 8 deze dag op de fiets naar school te komen.                         
Groepen 3-4-5 en 6 worden met auto’s naar locatie gebracht.  

De activiteiten vinden op 3 locaties plaats en als ouder heeft u de gelegenheid om te mogen kijken.              
U kunt de atletiek– en rugbyvelden gratis betreden. Entree bij de groepen 7-8 (Staalbergven) is NIET gratis.  
 

Groep 3-4 bij Taxandria in Oisterwijk          START: 9.00 uur Einde: 14.35 uur    (atletiekvelden) 

Groep 5-6 bij Oysters in Oisterwijk              START: 9.30 uur Einde: 15.00 uur    (rugbyvelden) 

Groep 7-8 bij Staalbergven in Oisterwijk    START: 9.30 uur Einde: 15.00 uur     (zwembad) 
 

We hopen op een gezellige en een sportieve dag…..  



Wist je dat… 
 

Thijmen dat nou altijd heeft: als de zon er is, schijnt deze altijd op hem! 

Auk voor schooltijd is gaan zwemmen met zijn vader en zijn broer Niels 

Gijs het paasgedicht van groep blauw zelf heeft bedacht 

Lorenzo en Ries na de vakantie bij ons zijn gestart (Groep Blauw) 

En wij daarom nieuwe plaatsen hebben gekregen  (Groep Blauw) 

Fenne in de grote bak mag met paardrijden 

Ze dan ook wedstrijden mag gaan rijden 

Loek goed heeft opgelet tijdens de les en maar blijft praten over de 2 nieuwe panda’s 

Groep Paars vol met glitters lag, nadat we bloempotjes hadden versierd 

En dat zelfs de stofzuiger de glitters niet aankon 

Groep Rood woensdag 12 april eieren heeft gezocht 

Groep Rood en Oranje samen naar De Pont zijn geweest 

Ook nog naar een voorstelling in Tiliander en….. 

Dat de juf super trots was, omdat onze kinderen veel complimenten hebben gekregen  

De oma van Serena is overleden, wat natuurlijk zeer verdrietig is 

Floor, Maud en Naomi in de meivakantie jarig zijn geweest 

Groep Oranje op 30 maart samen een lunch heeft gehad 

Alle schoolverlaters geslaagd zijn voor hun theorie verkeersexamen 

En op 19 mei het praktijk verkeersexamen hebben 

 Esma een hondje heeft gekregen 

Tirza een prachtige beker heeft gewonnen met space-turnen 

 

TOT DE VOLGENDE KEER ALLEMAAL…… 


