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Agenda 

Van de directie 

 

Beste ouders / verzorgers en leerlingen, 

Na iedere vakantieperiode ontvangt u onze Nieuwsflits. Hierin kunt u belangrijke infor-

matie, de agenda van school en verslagen en foto’s van evenementen terugvinden. 

Hiernaast zijn verjaardagen en “wist je dat…” onderdelen die structureel terugkomen. 

Dit schooljaar willen we u ook informeren over de schoolontwikkelingen, zodat u een 

beeld kunt vormen over onderwerpen die ons bezig houden.  

Veel leesplezier! 

Op 5 november en 6 december heeft het team twee studiedagen gehad. Naast het eva-

lueren en verder ontwikkelen van de samenwerking met basisschool De Coppele, zijn we 

ook met andere zaken bezig geweest. “Buitenspelen” is één van de onderwerpen die op 

beide dagen op de agenda stond. De komende periode willen we het buitenspelen van 

onze leerlingen in de pauzes verder ontwikkelen. Hiervoor gaan we zowel het gedrag van 

onze leerlingen, als ons aanbod en gebruik van ruimtes in de pauzes evalueren en verbe-

teren. Dit willen we bereiken door gesprekken te voeren voor de pauze, maar ook door 

de pauze te evalueren.  

Tevens zijn we samen met het team van De Coppele geïnformeerd over de verplichte 

meldcode voor onderwijs medewerkers. Concreet betekent dit, dat alle medewerkers 

moeten weten welke stappen er gezet moeten worden bij signalering van huiselijk ge-

weld en/of kindermishandeling. Ook dit was een interessant en leerzaam onderwerp.  

Wordt vervolgd... 

21 januari tot 1 februari Toetsweken 

7 en 8 februari Studiedag (alle leerlingen vrij) 

22 februari Rapport mee 

28 februari Oudergesprekken 

1 maart Carnavalsviering 

4 t/m 8 maart Voorjaarsvakantie 

11 maart 1e schooldag na de vakantie 

11 maart Hoofdluiscontrole 



Verjaardagen 

 

 

 

 

28 december Fenne 11 jaar 

1 januari Benjamin 10 jaar 

7 januari Luca 8 jaar 

7 januari Daan Verhoeven 9 jaar 

13 januari Wesley 9 jaar 

21 januari Femke 7 jaar 

21 januari Rens 8 jaar 

29 januari Sara 10 jaar 

30 januari Anne 10 jaar 

4 februari Senna den Braber 10 jaar 

5 februari Pim 7 jaar 

6 februari Tijs 11 jaar 

6 februari Sanne 10 jaar 

7 februari Serena  12 jaar 

9 februari Dinand 10 jaar 

12 februari Ricardo 11 jaar 

23 februari David 12 jaar 

27 februari Ryder 10 jaar 

   

   

Karatelessen tijdens bewegingsonderwijs 

 

“In een veilige omgeving werken aan verbetering en versterking van zowel fysieke als mentale kracht. Door middel 
van training verder ontwikkelen van weerbaarheid en assertiviteit, maar ook hoffelijkheid en respect voor de ander” 

Onze leerlingen krijgen de mogelijkheid om tijdens bewegingsonderwijs kennis te maken met karate. Op 4 maanda-
gen krijgen ze karatelessen aangeboden door Karateschool Furinkazan. We hopen op een leuke en leerzame samen-
werking.  

 

 



Nieuwe Leerlingen  
 

In de periode tussen de herfstvakantie en de Kerstvakantie zijn er 4 nieuwe leerlingen gestart bij SBO Mozaik. 

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

  

Welkom!! 

 

 

 

Leerling Groep 

Benjamin Paars 

Roy Groen 

Tijn Groen 

Ieke Rood 

Het Nationaal Schoolontbijt 

Ook dit schooljaar namen wij deel aan Het Nationaal Schoolontbijt. Deze dag staat in het teken van een goed en 
gezond ontbijt. Ook in de klassen werd voorafgaand hier aandacht aan besteed. Donderdag 8 november zijn we 
de dag gestart met een ontbijt op school. In groepjes van 5-6 leerlingen en 1 leerkracht hebben we hier heerlijk 
van genoten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sinterklaasviering 

Dinsdag 4 december  was Sinterklaas op bezoek bij SBO Mozaik. De inpakpiet was zelfs zo enthousiast dat hij 
zelfs het bureau van meneer Olcay had ingepakt. Er waren in de groepen erg mooie surprises, de kinderen heb-
ben goed hun best gedaan. Sinterklaas…. Tot volgend jaar!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijwillige Ouderbijdrage 

 

Beste Ouders / verzorgers, 

 

De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 25,-. Wij besteden dit bedrag aan allerlei  

verschillende activiteiten voor de kinderen. Tijdens de algemene ouderavond zal de OR hier meer  

informatie over geven. Bij voorbaat dank! 

 

Hieronder de gegevens die u kunt gebruiken bij een overboeking; 

Rekeningnummer: NL 54 RABO 0 1 3 8 9 8 0 4 8 9  

T.n.v. SBO Mozaik Ouderraad 

Vergeet niet de naam en groep van uw kind  te vermelden bij opmerkingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

OR (Ouderraad) SBO Mozaik 

Schoolschaatsen 
Dinsdag 18 december zijn we met alle leerlingen gaan schoolschaatsen. Het was weer super gezellig! 

 

 

 



Schoolschaatsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerstviering 

De Kerstviering stond gepland op donderdagavond 20 december. De leerlingen hadden thuis hapjes klaargemaakt en kon-

den dit samen met hun klasgenootjes tijdens het Kerstdiner eten. Na het diner hebben we naar het Kerstverhaal geluis-

terd en samen met het koor liedjes gezongen. De avond werd rond 19.00 uur afgesloten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proosten op een goed, gezond en gelukkig jaar….. 
 

Maandag 7 januari hebben we met alle leerlingen en leerkrachten van De Coppele en Mozaik geproost op een goed en 

gezond 2019! Mede dankzij de hulp van een aantal ouders en leerlingen van beide scholen stonden er voor de lunch onge-

veer 300 glazen met kinderchampagne klaar, om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Via deze weg wensen 

wij ook u nogmaals het beste toe voor 2019….! 

 

 

 

Wist je dat… 

Groep Geel 

-Juf Meike weer gezellig les komt geven in groep Geel 

-We geproost hebben op het nieuwe jaar 

-Ryder bijna jarig is 

-Daan Verhoeven ziek was op zijn verjaardag en wij dat heel vervelend voor hem vinden 

 

 

 



Wist je dat… 

 

Groep Oranje 

-Veel kinderen naar de Bios zijn geweest 

-Joep een kitten heeft gekregen voor Kerst 

-Meneer Olcay een echte dierenvriend is 

-We ons advies voor het voortgezet onderwijs hebben gekregen  

-We een fotocollage van 2018 in de klas hebben 

 

Groep Blauw 

-We genoten hebben van het Kerstbuffet 

-Iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad 

-Wij hebben geleerd wat “een toost uitbrengen” is 

-We binnenkort een stagiaire krijgen, welkom Donna 

-Donna een oud-leerling van ons is 

 

Groep Rood  

-Wij een nieuwe klasgenoot hebben, welkom Ieke! 

-Manou haar kersttrui aanhad bij het avondontbijt op school 

-Wij een heel goed voornemen hebben voor 2019! Wij gebruiken geen scheldwoorden!! 

 

Groep Groen  

-Veel kinderen vuurwerk hebben afgestoken 

-En dat iedereen zijn / haar vingers gelukkig nog heeft 

-Tijs gescout is voor de rugbyacademie 

-Wij een nieuwe klasgenoot hebben, welkom Tijn! 

 

Groep Paars 

-Anne de 2e plaats heeft gewonnen met paardrijden 

-Veel kinderen in de vakantie naar de bioscoop zijn geweest 

-Er ook veel geschaatst is in de vakantie 

 

 

 

 


