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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. 

Tevens informeren we u graag over de schoolontwikkelingen, zodat u een beeld kunt 

vormen over onderwerpen die ons bezig houden.  

Veel leesplezier! 

Maandag 15 april hadden we samen met basisschool De Coppele een studiedag. Deze 

dag was gereserveerd voor 2 grote onderwerpen; vervolg teamtraining voor de Kanjer-

methode (sociaal emotionele vaardigheidsmethode) en een teamtraining over Microsoft 

TEAMS voor medewerkers. Dit is een intern communicatiemiddel waar we vanaf komend 

schooljaar gebruik van gaan maken. 

Hiernaast zijn we in de aanloop naar de vakantie druk bezig geweest om het lokaal voor 

onze nieuwe groep in te richten. Juf Anouk is maandag 6 mei officieel begonnen als onze 

collega in groep Roze. Via deze weg wensen we haar nogmaals veel plezier als onze  

collega.  

We zijn weer goed van start gegaan en hopen deze lijn tot aan de zomervakantie door te 

kunnen trekken.  

 Wordt vervolgd... 

30 en 31 mei  Hemelvaart (alle leerlingen zijn vrij) 

10 juni  2e Pinksterdag (alle leerlingen zijn vrij) 

11 juni  Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

24 juni 3e rapport  

26 juni Rapportbespreking 

28 juni Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

4 juli Schoolverlatersavond 

5 juli Start zomervakantie (12.00 uur ) 



Verjaardagen 

 

 

 

 

9 mei Mercedes Groep Rood 

10 mei Bo Groep Groen 

15 mei Axel Groep Roze 

18 mei Lisa Groep Oranje 

20 mei Job Groep Oranje 

25 mei Shary-An Groep Rood 

1 juni Yoni Groep Roze 

8 juni Roan Groep Blauw 

10 juni Ieke Groep Geel 

11 juni Mees Groep Oranje 

11 juni Bram Groep Oranje 

22 juni Yente Groep Oranje 

23 juni Ryan Groep Paars 

24 juni Kacper Groep Roze 

29 juni Thijs Groep Rood 

1 juli Dewi  Groep Oranje 

2 juli Jasper Groep Roze 

3 juli  d’Angelo Groep Blauw 

4 juli Nikki Groep Rood 

5 juli Inke Groep Groen 



Nieuwe Leerlingen  
 

Na de meivakantie 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 

Kiki Blauw 

Bram Geel 

Aloura Paars 

Floor Paars 

Mike Groen 

Bob Roze 

Sport4Kids 
Vrijdag 12 april hebben we deelgenomen aan Sport4Kids. Dit is een sportdag waaraan bijna alle basisscholen 
van Oisterwijk en Moergestel meedoen. 

De groepen Blauw en Rood deden mee aan verschillende activiteiten bij atletiekvereniging Taxandria in Oister-
wijk. De leerlingen van de groepen Geel en Paars kwamen de dag door bij de rugbyvelden van “The Oisterwijk 
Oysters” en de groepen Groen en Oranje bij het Staalbergven in Oisterwijk.  

De leerlingen hebben een fijne en vooral een sportieve dag mogen ervaren met diverse spelletjes. Ondanks het 
koude weer, hebben ze goed hun best gedaan! Chapeau! 

Deze dag was niet te organiseren zonder de hulp van onze ouders. Ouders die kinderen hebben gebracht en 
opgehaald en ook ouders die een groepje hebben kunnen begeleiden. Namens het team van SBO Mozaik…...    
BEDANKT!! 

 

  



Even voorstellen………… 
 

Mijn naam is Anouk Trommelen. Afgelopen maandag ben ik gestart als fulltime leerkracht in groep roze. Ik ben 
25 jaar, woonachtig in Tilburg samen met mijn vriend Sander. Leuk weetje: 21 juni a.s. zullen wij in het huwe-
lijksbootje stappen!  
 
Hiervoor heb ik twee jaar gewerkt voor Hub Noord-Brabant in Oss. Ik gaf hier les op het voorgezet speciaal on-
derwijs. Gezien de afstand heb ik besloten om dichterbij huis te gaan werken. Gelukkig kwam deze leuke school 
voorbij en heb ik direct gesolliciteerd. En taddaaaaaaa daar ben ik dan!  
 
Ik heb er ontzettend veel zin in en ik ga er, samen met de leerlingen, voor zorgen dat het 9 hele gezellige weken 
worden. We gaan hard werken, maar natuurlijk zal er op zijn tijd ook ruimte zijn voor ontspanning.  
 
Veel groetjes,  
Juffrouw Anouk 

 

Sponsorloop voor het Prinses Beatrixspierfonds 
Donderdag 9 mei hebben we samen met basisschool De Coppele een sponsorloop georganiseerd voor het 
Prinses Beatrixspierfonds. We hebben genoten van goed “hardloopweer” en zeer gemotiveerde en          
enthousiaste leerlingen die hun bijdrage wilden leveren door zoveel mogelijk rondjes te lopen. Tot en met 
maandag 13 mei kunnen de leerlingen het sponsorgeld ophalen en wordt het totaalbedrag bekend          
gemaakt! 

Namens het team van SBO Mozaik wil ik alle leerlingen van De Coppele en SBO Mozaik bedanken voor hun 
inzet. Deze dag was prima georganiseerd, mede dankzij inzet van hulpouders. Ook jullie bedankt voor jullie 
inzet en beschikbaarheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist je dat… 

Groep Geel 

-Fien mag optreden met een voorstelling ballet 

-gips van Fien eraf mag 

-Dylan graag veel  muziek afspeelt als een dj 

-Sem graag met zijn hamster speelt 

-Daan V. in Denemarken naar Legoland is geweest en nog nooit zoooooveel Lego heeft gezien 

-Sophie 4e is geworden bij een kookwedstrijd 

Groep Oranje 

-Ricardo en Bram met het schoolvoetbaltoernooi kampioen zijn geworden 

-we een fijne vakantie hebben gehad 

-we goed aan het oefenen zijn voor het EHBO examen op 25 mei 

-de laatste weken van onze basisschoolperiode is ingegaan 

Groep Blauw 

-Rens zondag 12 mei en Femke zondag 19 mei hun communie doen 

-Kiki na de meivakantie is gestart in groep Blauw 

Pim in de vakantie kikkervisjes wilde vangen, maar toen zelf in het water is gevallen 

Groep Rood  

-Thijs en Ries 19 mei hun communie doen 

-Juub en Fedde met een musical mee mogen spelen in het Efteling theater 

-de neus van juf Imke weer genezen is 

-Lucas voor de vakantie een spreekbeurt heeft gegeven over zijn zicht 

-en wij mochten ook ervaren hoe het is om slechtziend te zijn 

Groep Groen  

-we een fijne vakantie hebben gehad 

-er een nieuwe leerling is gestart, welkom Mike 

-we er een gezellige laatste periode van gaan maken 

Groep Paars 

-wij 2 nieuwe klasgenoten hebben, genaamd Floor en Alaura 

-juf Milou nu al 3 weken onze juf is op maandag en dinsdag 

-we dingen aan het leren zijn over het klimaat  

Groep Roze 

-wij de nieuwe groep zijn, met 11 leerlingen in groep 6 en 4 leerlingen in groep 7 

-we een nieuwe leerling hebben, genaamd Bob 

 


