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Van de directie 

 

Beste ouders / verzorgers en leerlingen, 

Zoals bij velen van jullie bekend, gaat er na iedere vakantieperiode een Nieuws-

flits uit, met hierin korte verslagen en foto’s van bijzondere gebeurtenissen op 

school. In de afgelopen weken hebben we een aantal van deze dagen gehad. 

Schoolreisje en jaarfeest zijn hier voorbeelden van. Hiernaast kunt u in onze 

Nieuwsflits lezen welke leerlingen bijna jarig zijn, de agenda van school en na-

tuurlijk onze “wist je dat…” pagina. Graag vragen wij uw aandacht voor Nieuws-

flits nummer 1 van dit schooljaar. 

Veel leesplezier!  

Team SBO Mozaik 

1 november Studiedag 

9 november Nationaal Schoolontbijt 

24 november Rapport mee 

28 november Rapportgesprekken 

6 december Studiedag 

25 december-5 januari Kerstvakantie 



Nieuwe Leerlingen  
 

Na de herfstvakantie zijn 3 nieuwe leerlingen gestart bij SBO Mozaik. 

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

  

Welkom Dinand Smits, Bart Ketelaers en Daan Verhoeven. 

 

Daan              Groep Rood 

Bart               Groep Groen 

Dinand          Groep Paars 

Verjaardagen

 

 

 

 

Daan Markslag 6 november Groep Rood 

Stijn de Jong 7 november Groep Paars 

Ryan Beaart 19 november Groep Blauw 

Ivy Goossens 28 november Groep Paars 

Ries Vugts 28 november Groep Rood 

Tiff van der Linden 10 december Groep Blauw 

Amine Yousfi 14 december Groep Rood 

Lorenzo de Koning 16 december Groep Rood 

Fedde Kusters 17 december Groep Blauw 

Daan van Nuenen 18 december Groep Oranje 

Jip Wijnstok 19 december Groep Geel 



Schoolreisje Efteling 
 

29 september was het dan eindelijk zover….. Met een dubbeldekker en bijna 100 personen kon on-
ze schoolreis naar De Efteling beginnen. De leerlingen van groep Geel en Oranje liepen zonder be-
geleiding door het park en alle andere kinderen konden in kleine groepjes met begeleiding genie-
ten van deze dag. Via deze weg willen wij alle “vrijwilligers” bedanken die als begeleiders zijn mee-
gegaan. En wat te denken van een dubbeldekker…….!! Wow dat was gaaf…! Voor de meeste kin-
deren was het de 1e keer in een dubbeldekker en dat was zeker cool.  

Dankzij een aantal ouders die dit jaar bereid waren om een gedeelte van de bus te sponsoren, kon-
den we zonder zorgen op weg. Ook deze ouders willen we uiteraard bedanken voor hun bijdrage.  

Bedankt; 

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 

 

Van groep Blauw tot en met groep Oranje heeft iedereen een geweldige dag gehad.   

 



Vervolg De Efteling…... 
 

 



Jaarfeest / Opening Kinderboekenweek 
Woensdag 4 oktober hebben we de kinderboekenweek geopend. Alle kinderen van Mozaik en De Cop-
pele hebben een theaterspektakel te zien gekregen, verzorgd door leerkrachten. Het thema van dit jaar 
was “Gruwelijk Eng”. Vrijdag voor de herfstvakantie hebben we met het jaarfeest de kinderboekenweek 
afgesloten. De leerlingen hebben op deze dag een vertelvoorstelling bijgewoond en enge traktaties mo-
gen maken op school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Voorstelling van 3 Heksen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             Oreo koekjes spinnetjes (traktatie)                                               Heksenpot eierkoek (traktatie) 



Wist je dat… 

-De studiedag van 29 januari vervalt en.. 

-In plaats daarvan we een studiedag hebben op 23 januari.. 

-Juf Corrine jarig is geweest in de herfstvakantie.. 

-En dat we dus nog een feestje tegoed hebben.. 

-Bart is begonnen in groep Groen.. 

-Groep Groen en Paars naar een voorstelling van Paul van Loon zijn geweest.. 

-Het hartstikke gezellig is in groep Groen en dat ze er weer tegenaan gaan.. 

-Groep Rood is begonnen met Taakspel en dat het erg goed gaat.. 

-Thijs uit groep Blauw dit schooljaar al 2 medailles heeft behaald.. 

-1 bij Tilburg ten miles en 1 bij de zwem 4-daagse.. 

-Groep Blauw dit schooljaar is begonnen met 10 nieuwe leerlingen.. 

-En dat ze al heel goed gewend zijn.. 

-Juf Petra en Juf Ilse vanaf volgende week weer starten met Rots en Water training. 

-En dat er in totaal 14 leerlingen deelnemen van Mozaik en De Coppele.. 

-Juf Ingrid en juf Petra een cursus hebben gevolgd bij Visio.. 

-En zij deze dag een bril hebben gedragen waarmee ze voor 10% konden zien.. 

-En dat Lucas uit groep Blauw ook voor 10% kan zien.. 

-En hoe knap wij dat vinden, zoals hij zijn weg vindt bij ons op school.. 

-En dat hij daarbij ook hulp krijgt van lieve schoolgenoten.. 

Juf Lonneke 
 

Hallo allemaal, 
 
Misschien hebben jullie mij al zien rondlopen in de school, maar hier zal ik mij 
toch nog even voorstellen. Ik ben Lonneke en ik ben 22 jaar oud. Ik zal tot de 
kerstvakantie stage lopen in groep Oranje. Ik ben daarnaast ook regelmatig te 
vinden in groep Blauw en zal in de andere groepen ook helpen wanneer dit 
nodig is. Ik ben aanwezig op de dagen maandag tot en met donderdag. Ik stu-
deer Pedagogiek en hoop eind 2017 afgestudeerd te zijn. Ik heb het tot nu toe 
erg naar mijn zin op deze school en hoop op nog meer gezellige en fijne we-
ken. 
 
Groetjes Lonneke 

 

 



Wist je dat… 
 

-Dinand na de herfstvakantie is begonnen in groep Paars.. 

-Imke dit schooljaar ook nieuw gestart is in groep Paars.. 

-En dat deze 2 nieuwe leerlingen een leuke, gezellige aanwinst zijn voor de groep 

-Groep Paars al veel leeskilometers heeft gemaakt.. 

-En dat ze al bijna door heel Nederland hebben gelezen en nu starten met Europa.. 

-Meneer Mitchell en juf Ilse op dezelfde dag jarig zijn.. 

-De kinderen in groep Geel om de beurt lekker in de zitzak mogen zitten.. 

-De kinderen van groep Geel lekker los door De Efteling hebben gelopen.. 

-En dat dit super goed ging.. 

-Alle Groepen een nieuw voorleesboek hebben gehad met de Kinderboekenweek.. 

-Groep Geel en groep Oranje samen €2295,74 hebben opgehaald met Kinderpostzegels.. 

-Groep Oranje volop bezig is met de laatste testen om het advies te bepalen.. 

-Met een muziekje op de leerlingen van groep Oranje heerlijk kunnen werken.. 

-Bram de meeste kinderpostzegels heeft verkocht.. 

-Juf Lianne van De Coppele 1x per maand in groep Oranje les geeft.. 

-Groep Rood een nieuwe leerling heeft, Daan Verhoeven.. 

-Luca uit groep Rood een zusje heeft gekregen.. 

-Groep Rood heel goed kan dansen met “just dance..” 

-Op de groepenpagina van onze website, verslagen en foto’s staan van leerlingen.. 

-Onze school meedoet met de “Jumbo sparen voor je school” actie.. 

-Dit de laatste regel is van Nieuwsflits 1 van dit schooljaar.. 
 

TOT DE VOLGENDE KEER ALLEMAAL…… 


