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Agenda

 

5-6-7 juli Schoolverlaterskamp 

13 juli Schoolverlatersavond 

14 juli Laatste schooldag tot 12.00 uur 

17 juli-25 augustus Zomervakantie 

28 augustus 1e schooldag schooljaar 2017-2018 

21 september Algemene ouderavond 

29 september Schoolreisje 

5 oktober Studiedag 

13 oktober Jaarfeest 

16 oktober-20 oktober Herfstvakantie 

Van de directie 

 

Beste ouders / verzorgers en leerlingen, 

Graag vragen we jullie aandacht voor Nieuwsflits nummer 6 van dit schooljaar. 

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

naast kunt u een aantal foto’s bekijken van de ouderbedankavond en ouder-

kindles vanuit de Kanjermethode. Op pagina 3 ziet u de groepsindeling voor het 

komend schooljaar. 

Ook willen we via deze weg alle leerlingen en hun ouders die ons gaan verlaten 

heel veel succes en plezier wensen op het vervolgonderwijs. We zwaaien jullie 

met trots en een traantje uit! Natuurlijk hebben we ook leerlingen die na de 

zomervakantie gaan starten bij SBO Mozaik. Onze nieuwe leerlingen heten we 

nogmaals welkom en wensen hen veel plezier bij SBO Mozaik. Nieuwsflits num-

mer 6 is de laatste van dit schooljaar. We hopen dat we jullie middels onze 

Nieuwsflitsen op de hoogte hebben kunnen houden van ontwikkelingen bij ons 

op school. Graag tot volgend schooljaar….  

Veel leesplezier!  

Team SBO Mozaik 



Nieuwe Leerlingen  
 

Na de meivakantie zijn 2 nieuwe leerlingen gestart bij SBO Mozaik. 

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

  

Welkom Sepp en Tygo !! 

 

Sepp Maas                  Groep       Blauw 

Tygo Hoevenaars       Groep       Blauw                               

 

Verjaardagen

 

Sem van der Steen 1 juli Groep Rood 

Dewi Meeuwis 1 juli Groep Rood 

Nikki Maaskant 4 juli Nieuwe Leerling 

Inke Puijenbroek  5 juli Groep Paars 

Tijn de Turck 6 juli Groep Paars 

Nancy van der Linden 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 



Ouderbedankavond 
Elk schooljaar hebben we de hulp van ouders hard nodig. Leerlingen vervoeren met excursies, luizen con-
trole, versieren van de school en nog veel meer. We zijn erg blij met onze betrokken ouders en zijn ze dank-
baar voor deze hulp. Donderdag 15 juni hebben we voor deze ouders een “bedankavond” georganiseerd. 
De ouders waren uitgenodigd om samen met de leerkrachten petanque te spelen. Het team van SBO Mo-
zaik heeft genoten en we hopen het volgend jaar weer te mogen herhalen.  

Op de volgende pagina ziet u een aantal foto’s van deze avond…… 

Groepsbezetting schooljaar 2017-2018 

Gedurende dit schooljaar hebben we veel nieuwe leerlingen mogen inschrijven en gaan het nieu-
we schooljaar starten met 6 groepen. Corrine van Maren en Imke Beuger zullen ons team komen 
versterken. Juf Corrine heeft de afgelopen jaren bij basisschool De Coppele gewerkt en gaat in 
groep Groen werken. Juf Imke heeft dit schooljaar haar LIO stage afgerond bij SBO Mozaik en zal 
lesgeven in groep Rood. 
 
Hieronder ziet u een overzicht van de groepen (met leerjaren) en de groepsleerkrachten voor het 
schooljaar 2017-2018.  
 
Groep Blauw    Leerjaar 3 
Maandag-dinsdag-woensdag:                                        juffrouw Petra  
Donderdag-vrijdag:                                                          juffrouw Ingrid 
 
Groep Rood      Leerjaar 4-5 
Maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag:    juffrouw Imke 
 
Groep Groen    Leerjaar 5 
Maandag-dinsdag-woensdag-donderdag:                  juffrouw Corrine 
Vrijdag:                                                                              meneer Olcay 
 
Groep Paars     Leerjaar 6 
Maandag-dinsdag:                                                         juffrouw Janneke 
Woensdag-donderdag-vrijdag:                                    juffrouw Birgitta 
 
Groep Geel      Leerjaar 7 
Maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag:  juffrouw Meike 
 
Groep Oranje  Leerjaar 8 
Maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag: meneer Mitchell 



Foto’s Ouderbedankavond 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ouder-Kindles Kanjermethode 
 

Wij maken gebruik van de Kanjermethode. Het belangrijkste doel van deze methode is dat een kind 
positief over zichzelf en een ander leert denken. Om de ouders meer inzicht te geven in deze me-
thode en wat de leerlingen in deze lessen leren hebben wij een ouder-kindles georganiseerd. Het 
was een gezellige en vooral ook een leerzame ochtend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vervolg Ouder-Kindles Kanjermethode 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lezen in de vakantie 

Vakantielezen: 5 tips 

Als je kind tijdens de vakantie lekker leest, blijft het leesniveau op peil. Dat  is belangrijk, want daar werken we tijdens 

het schooljaar immers hard voor. Alle kinderen kunnen meedoen, jonge kinderen kun je immers voorlezen. De hoe-

veelheid boeken is niet belangrijk, gewoon lekker lezen wel! 

Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon doorgaat? 

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen! 

Laat je kind zien dat lezen leuk is en iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken (of tijd-

schriften!) in en ga bij de tent zitten lezen, of aan de rand van het zwembad, aan het strand, in de zon in de tuin. 

 

Tip 2: Speel leuke (taal-)spelletjes 

Tijdens regenachtige dagen slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. 

Vooral talige spelletjes, zoals scrabble (junior), boggle, woordkwartetten of een kwis, zijn ideaal om de zomerdip op te 

vangen. Ook spelletjes dragen bij aan lezen! 

 

Tip 3: Kinderboeken mee! 

De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer! Je kind mag gra-

tis lid worden van de bibliotheek. Dus ga samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen 

voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen. Kom deze vakantie met je kind naar 

de bibliotheek, we hebben een leuk presentje voor hem/ haar klaarliggen! 

Extra tip:  

De Vakantiebieb-app. In de maanden juli en augustus is de vakantiebieb geopend! Met deze app kan je gratis boeken 

lezen op je tablet, voor kinderen èn volwassenen. Je vindt de app in je app-store. 

Verrassing in de bieb. Als je in de zomervakantie met je kind een boek leent of leest in de bibliotheek, krijgt je kind een 

toepasselijk kleinigheidje mee! 

Meegroeiboeken. Dat zijn ideale boeken om de zomerdip op te vangen, omdat ze oplopen in AVI niveau waardoor je 

kind ongemerkt steeds wat moeilijkere teksten leest. Vraag in de bibliotheek naar deze boeken! 

 

Tip 4: Lezen is overal 

Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wilt gaan bezoeken, 

een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. 

Ook strips, lees-doe-boeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen. 

 

Tip 5: Vertier op de achterbank 

Voor lange autoritten zijn er bijvoorbeeld vakantie-doeboeken. Rijden maar! 

(bron: zo leuk is lezen) 

 

 

http://www.zwijsen.nl/Webwinkel/Home/Kinderboeken/Boekenseries/Beginnende-lezers/Meegroeiboeken.htm


Verjaardag meneer Anton….. 
 

Vrijdag 16 juni hebben we samen met de leerlingen en leerkrachten van basisschool De Coppele de verjaar-
dag van meneer Anton gevierd. Meneer Anton is 60 geworden en dat konden we natuurlijk niet zomaar 
voorbij laten gaan!! De dag zijn we begonnen door met alle leerlingen te zingen voor hem. Hij kreeg een 
echte verjaardagsmuts van de leerlingen en heeft deze met trots de hele dag op zijn hoofd gehad. Als ver-
rassing van meneer Anton stond er tussen 11 en 12 uur een ijscoman op het schoolplein waar de kinderen 
een heerlijk ijsje konden halen. Deze speciale dag hebben we afgesloten door met beide teams een liedje 
voor meneer Anton te zingen. We hopen dat hij een leuke dag heeft gehad en wensen hem nog vele gezon-
de en gelukkige jaren toe. 

Zomervakantie………… 
 

 

 
Team SBO Mozaik 

 



Wist je dat… 

 
 

-Het team van SBO Mozaik alle kinderen een hele fijne zomervakantie wenst… 

-14 juli de laatste schooldag is….en dat de leerlingen dan om 12.00 uur vrij zijn... 

-De 1e schooldag van het nieuwe schooljaar op 28 augustus 2017 is... 

-In groep Blauw 2 nieuwe leerlingen zijn gestart; Tygo en Sepp... 

-Groep Blauw bij de opa en oma van Sepp mocht gaan zwemmen... 

-Anne, Nancy en Jitske hun communie gedaan hebben... 

-Naomi 2 konijntjes heeft gehad; Knabbeltje & Babbeltje…. 

-Sanne met haar familie naar Canada op vakantie gaat…. 

-De opa van Serena getrouwd is…. 

-De leerlingen van groep 8 druk bezig zijn met het afronden van hun basisschoolperiode... 

-De kinderen van groep 7 van groep Oranje, groep 8 gaat missen... 

-Groep Paars naar de boomkwekerij is geweest… 

-en dat ze daar een hoefijzer hebben gevonden, wat ze veel geluk gaat brengen…. 

 

 

 

TOT DE VOLGENDE KEER ALLEMAAL…… 


