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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 7 en 8 februari heeft het team twee studiedagen gehad. Tijdens deze 2 dagen hebben 

we op een externe locatie aan verschillende onderwerpen gewerkt. Na een drukke      

periode waarin we onze handen vol hadden aan het bezetten van de groepen          

(mede dankzij de bereidheid om extra dagen te werken van onze eigen leerkrachten), 

hadden we als team deze twee dagen hard nodig om weer positieve energie op te doen. 

Tevens hebben we met het team gekeken naar de mogelijkheden om een 7e groep te 

formeren. Gezien het feit dat we aan het groeien zijn, hebben we besloten om vanaf 1 

mei 2019 een 7e groep te starten. Hiernaast hadden we ook vacatureruimte in groep 

Paars. In de afgelopen periode hebben we sollicitatiegesprekken gevoerd en we hebben 

2 nieuwe collega’s gevonden. Op 1 april start juffrouw Milou van Laak als onze nieuwe 

collega (maandag & dinsdag in groep Paars  en vrijdag in groep Groen) en op 1 mei start 

juffrouw Anouk Trommelen als groepsleerkracht voor de 7e groep. Het opstarten van de 

7e groep heeft uiteraard gevolgen voor de indeling van de groepen. T.z.t. zullen we u 

hierover verder informeren. Wordt vervolgd... 

11 maart Hoofdluiscontrole 

21 maart OR-vergadering 

12 april Sport4Kids (sportdag) 

15 april Studiedag (alle leerlingen vrij) 

17 april Schoolfotograaf 

19 april Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij)  

22 april Start Meivantie 

6 mei 1e schooldag na de meivakantie 



Verjaardagen 

12 maart Manou 10 jaar 

17 maart  Sophie 10 jaar 

3 april Bart 11 jaar 

4 april Thymen 11 jaar 

6 april Sem 10 jaar 

12 april Dijaro 11 jaar 

23 april Romae 12 jaar 

3 mei Bente 10 jaar 

6 mei Naomi 13 jaar 

9 mei Mercedes 9 jaar 

10 mei Bo 12 jaar 

Even voorstellen………... 

 
Lieve kinderen en ouders,  
 
Mijn naam is Milou van Laak. Samen met mijn man Bart,                   
dochter Suze (7) en zoon Tjeu (5) woon ik in Moergestel.  
Momenteel werk ik 3 dagen in de week op Kindcentrum de Linde in  
Oirschot. De afgelopen 11 jaar heb ik op deze fijne school gewerkt. Ik 
ben vooral werkzaam geweest bij de kleuters en de groepen 4,5 en 6.  
 
Op 1 april ( dat is geen grapje...hihi) ga ik beginnen op jullie leuke 
school. Ik heb er ontzettend veel zin in! Werken met nieuwe kinderen, 
nieuwe ouders en ook nieuwe én gezellige collega's. Mijn deur staat 
voor u open, kom gerust even binnen na schooltijd om kennis te ma-
ken.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe Leerlingen  
 

Tussen de Kerstvakantie en de voorjaarsvakantie zijn de volgende 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 

Juub Blauw 

Sem Rood 

Amber Geel 

  

Schoolfotograaf 

 

Woensdag 17 april komt de schoolfotograaf naar school. Noteer alvast de datum in uw agenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Week van de Lentekriebels 
In de periode 18 t/m 22 maart 2019 is het weer de “Week van de Lentekriebels”. Ook dit jaar doen wij als 
school mee aan deze nationale projectweek.  

 

“De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het   
basisonderwijs een hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven 
wordt. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is dat het thema Anders?! 
We besteden aandacht aan diversiteit, verschillende religies en culturen en 
ook aan ziekte en beperking“. 

 

 



Carnavalsviering 

 

Vrijdag 1 maart hebben we op school Carnaval gevierd. Alle leerlingen waren verkleed en hadden veel zin in een 
leuke dag. In de ochtend hebben de groepen Blauw-Rood-Geel mogen optreden tijdens de playbackshow en in 
de middag de groepen Paars-Groen-Oranje. De playbackshow was samen met basisschool De Coppele. Tussen 
11 uur en 12 uur hadden we wederom een top optreden van Tommy Lips. We hebben genoten en gefeest.  
Tommy; namens alle leerlingen en leerkrachten van SBO Mozaik nogmaals hartelijk bedankt. 

Aan het einde van de dag konden de leerlingen verschillende spelletjes spelen, verdeeld over de verschillende 
groepen. Koekhappen, mega Jenga, sjoelen en muis hakken zijn hier een aantal voorbeelden van. Graag willen 
we alle ouders nogmaals bedanken voor de begeleiding tijdens de spellen en de hulp met opruimen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist je dat… 

Groep Geel 

-iedereen na de vakantie weer op school is… 

-wij in de klas goed kunnen werken aan “droedels”… 

-dit kleine spelling kunstwerkjes zijn... 

Groep Oranje 

-bijna iedereen zich deze week aanmeldt op een nieuwe school… 

-wij hard aan het oefenen zijn voor het verkeersexamen op 4 april… 

-we een eigen mix hebben gemaakt voor het carnavalsoptreden… 

-we 28 februari veel zieken in de klas hadden, we maar met 7 kinderen in de klas waren…  
Groep Blauw 

-de familie van Femke een puppy heeft gekregen… 

-deze puppy ‘s nachts nog niet zo goed slaapt… 

-Teun tijdens zijn skivakantie een mooie speld verdiend heeft... 
Groep Rood  

-4 kinderen in de vakantie naar de Efteling zijn geweest… 

-en dat Luca bij de Baron juf Birgitta tegen gekomen is… 

-Fedde in de musical “Sjaak en iets met een beest” speelt op 25 en 26 mei in de Tiliander… 

-Veel kinderen lekker op vakantie zijn geweest… 

-Lot meegelopen heeft met de optocht in Esbeek en Sara met de optocht in Oisterwijk… 
Groep Groen  

-wij gewonnen hebben met de playbackshow tijdens de Carnavalsviering… 

-we daarna lekkere taart op hebben… 

-Juf Corrine weer beter is… 

-en dat zij en wij dat erg fijn vinden... 
Groep Paars 

-Anne een puppy heeft gekregen en hij Jacky heet… 

-Jitske 2 cavia’s heeft gekregen… 

-we een fijne vakantie hebben gehad: Bios, Efteling, bowlen, vakantie, carnaval… 

-Lorenzo, Jitske en Huub helaas ziek waren met Carnaval… 

-de dames van Paars leuke bloemenslingers aan het maken zijn...  

 

 

 

Na de meivakantie ontvangt u weer een nieuwe Nieuwsflits... 

 


