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Agenda 

Van de directie 

 

Beste ouders / verzorgers en leerlingen, 

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

formatie, de agenda van school en verslagen van evenementen terugvinden. Hier-

naast 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! 

Studiedag 11 september 2019 

Woensdag na ons schoolreisje hebben we een studiedag gehad. De kinderen konden 

bijkomen van een dag met veel indrukken en de leerkrachten konden zich verder ontwik-

kelen tijdens deze studiedag. We hebben in de ochtend een vervolg gehad op onze team-

training over de Kanjermethode. Hierbij hebben we een aantal praktijkvoorbeelden ge-

oefend om in de groep toe te passen.  

In de middag hebben we een teamtraining gevolg over TOS. Wij hebben in de afgelopen 

periode meerdere leerlingen gekregen met de diagnose TOS (taalontwikkeling stoornis). 

Als team vinden wij het belangrijk om de juiste expertise in huis te hebben, zodat we alle 

leerlingen passende ondersteuning en hulp kunnen bieden. Deze training stond in het 

teken van “ervaar TOS”. Het was een leerzame middag….. 

21 oktober Hoofdluiscontrole 

22 oktober Rapportbesprekingen 

7 november Het Nationaal Schoolontbijt 

6 december Studiedag (alle leerlingen vrij) 

20 december Start Kerstvakantie 12.00 uur 

6 januari 1e schooldag 2020 

6 januari  Hoofdluiscontrole 

7 januari Adviesgesprekken schoolverlaters 



Verjaardagen 

 

 

 

 

21 oktober Jitske Groep Roze 

22 oktober Huub Groep Groen 

22 oktober Dylan Groep Geel 

26 oktober Dion Groep Paars 

5 november Lieke Groep Groen 

6 november Daan Groep Roze 

7 november Stijn Groep Oranje 

19 november Ryan Groep Rood 

25 november Shenna Groep Rood 

26 november Angelina Groep Geel 

26 november Lars Groep Roze 

28 november Ivy Groep Oranje 

28 november Ries Groep Geel 

6 december Nora Groep Blauw 

10 december Tiff Groep Rood 

14 december Fien Groep Geel 

14 december Amine  Groep Paars 

15 december Maks Groep Paars 

16 december Lorenzo Groep Groen 

16 december Tygo O. Groep Rood 

17 december Fedde Groep Rood 

17 december Roy Groep Oranje 

22 december Zakaria Groep Blauw 

22 december Kyona Groep Blauw 



Nieuwe Leerlingen  
 

In de afgelopen periode 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 

Shahin Hakimi Roze 

Annisa Galayev Paars 

Zakaria Ait Ouakrim Blauw 

Even voorstellen………… 

 

Mijn naam is Olga van den Heuvel. Dit schooljaar ben ik gestart als parttime leerkracht in groep Geel. 
Ik ben 34 jaar oud, woonachtig in Udenhout samen met mijn vriend Rogier en ons zoontje Niels.  
Hiervoor heb ik 10 jaar gewerkt als leerkracht op een basisschool in Den Bosch. Ik heb daar vooral les-
gegeven in de boven- en middenbouw.  
Na 10 jaar vond ik het tijd worden voor een nieuwe stap. 
Gelukkig kwam deze school voorbij en heb ik gesollici-
teerd. Ik heb er ontzettend veel zin in en ik ga er, samen 
met de leerlingen en juf Meike, een gezellig schooljaar 
van maken in groep Geel! 
 
Groetjes, Juffrouw Olga 
 



Even voorstellen………… 

 

Ik ben Mickey, 20 jaar en ik woon in Oisterwijk.  
Ik ben sinds het schooljaar 2018/2019 gestart met de opleiding pedagogiek en studeer 
sinds dit jaar in het tweede op het Fontys in Tilburg. Hiervoor ben ik afgestudeerd aan de 
opleiding sociaal maatschappelijk dienstverlening op het ROC Tilburg.  

Jullie zullen mij gedurende dit schooljaar tegenkomen op de maandag en dinsdag, tijdens 
mijn stageperiode in groep Oranje. 
Ik heb super veel zin om dit jaar aan de slag te gaan bij SBO Mozaik!  

Als je vragen hebt kun je altijd bij mij terecht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mickey 

 

Schoolreisje de Efteling 
 

Dinsdag 10 september hebben we een heerlijke dag gehad bij de Efteling. Een goede busreis, prachtig weer en 
zonder ongelukjes gelukkig. U heeft de foto’s kunnen zien in de PARRO-app. 

Mede dankzij een aantal ouders hebben we ook dit schooljaar weer het busvervoer kunnen regelen.                 

Via deze weg nogmaals bedankt voor jullie bijdrage;  

De ouders van Sara  

De ouders van Fenne  

De ouders van Loek en Sepp  

 



Jaarfeest Coppele-Mozaik 

Vrijdag voor de Herfstvakantie hebben we met het Jaarfeest ook de kinderboekenweek afgesloten. De leer-
lingen van basisschool de Coppele en SBO Mozaik hadden gedurende deze dag workshops om een voorstelling 
voor te bereiden en op te voeren. Er waren heel veel ouders, opa’s en oma’s die in de gymzaal hebben kunnen 
zien hoe goed de kinderen hadden geoefend. Het was wederom een leuke dag … De foto’s zijn door de leer-
krachten via PARRO gedeeld met ouders. 

Stemming Speelplaats 

Hierbij de uitslag van de stemming met betrekking tot de speelplaats. Met dank aan alle stemmers. Aan de be-
geleidende firma BTL is gevraagd een voorlopig ontwerp te maken aan de hand van deze uitslag. Daarbij spelen 
ruimte, veiligheid en kosten natuurlijk ook een rol. Zodra het voorlopig ontwerp klaar is, zal dat met de kin-
deren en u worden gecommuniceerd.   

 
 
Nr.        LLN OB    LLN BB    LKR    Ouders    totaal        Foto                                     
1           23            49             5          17           94            Klimboom     
2             1              6             2            8           17            Grote Stapstenen     
3             2            11             1            6           20            Bandentoren/uitzichtpunt 
4           34            14             9          37           94            Klimtouw     
5           21              8           15          33           77            Glijbaan         
6             3              5             3            1           12            Stapstenen     
7           17              9             0            1           27            Wilgentenenhut     
8             7              5             5          38           55            Hoogteverschillen     
9           43            65             6          44         158            Doolhof         
10         38          123             4          35         200            Speelbosje     
11         59            62           22          79         222            Rioolbuis         
12         13            23             0            9           45            Fruitbomen     
13           4            10             0            3           17            Kruidentuin     
14           2              2             1          42           47            Moestuin         
15           4              4             2          11           21            Bloementuin     
16           8            43           10           6            67            Zitplekken     
17           3             21            5           1            30            Tribune         
18         54             21            6         51          132            Waterelement  



Het Nationaal Schoolontbijt 

Ook dit schooljaar nemen wij deel aan Het Nationaal Schoolontbijt. Dit jaar organiseren we dit samen met    
basisschool de Coppele. Deze dag staat in het teken van een goed en gezond ontbijt. Donderdag 7 november   
starten we de dag met een ontbijt op school. Dit zal rond 8.45 uur zijn. De leerlingen hoeven deze dag thuis dus 
niet te ontbijten. Mocht uw zoon / dochter moeite hebben met later ontbijten dan normaal, dan is het geen 
probleem als ze voor school iets kleins nuttigen. Ook besteden we in de klas aandacht aan een gezond ontbijt. 
Thuis kunt u dit ook doen door een bezoekje te brengen aan de website www.schoolontbijt.nl.  

Vrijwillige Ouderbijdrage 

 

Beste Ouders / verzorgers,  

De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 25,per leerling. Wij besteden dit bedrag aan 
allerlei verschillende activiteiten voor de kinderen. Tijdens de algemene ouderavond heeft de OR hier meer 
informatie over gegeven.  

Dit schooljaar hebben we u via de PARRO-app een betalingsverzoek gestuurd. Als u op de link klikt, kunt u de 
vrijwillige ouderbijdrage overmaken. Wilt u hierbij a.u.b. de naam van uw zoon en/of dochter vermelden in 
plaats van uw eigen naam? 

LET OP…. Deze link is tot 4 november actief! 

 

Mocht de link niet werken of het lukt u om wat voor reden dan ook niet om via PARRO te betalen, dan kunt u 
de gegevens hieronder gebruiken om de vrijwillige ouderbijdrage per bank over te maken. Ook hierbij niet ver-
geten om de naam van uw zoon en/of dochter te vermelden a.u.b.  

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  

 

Bij voorbaat dank. 

 



Wist je dat… 

Groep Geel 

-Noëlla in groep Geel is gekomen… 

-Wij dit schooljaar al naar 2 voorstellingen zijn geweest… 

-Lot erg creatief is… 

-Ries een nieuw hondje heeft..  

Groep Oranje 

-Mike een goede visser is… 

-Senna en Imke fantastisch toneel kunnen spelen… 

-Alle leerlingen een geweldige spreekbeurt hebben gehouden... 

Groep Blauw 

-We genoten hebben van een herfstspeurtocht in de Oisterwijkse bossen… 

-Wij dit konden doen met dank aan de moeders van Justin en Senna… 

-Wij een nieuwe leerling hebben; Zakaria… 

-Wij heel goed gedanst hebben tijdens het schooljaarfeest... 

Groep Rood  

-Teun weer een jaartje ouders is; gefeliciteerd… 

-Rens een nichtje heeft gekregen en dat ze Sara heet; gefeliciteerd… 

-Fedde in de herfstvakantie 2x naar de Efteling is geweest… 

-Dat we dit schooljaar al 2x naar de Tiliander zijn gelopen voor een voostelling… 

-Dat we tot nu toe al heel veel stickers hebben verdiend… 

-We soms “just dance” tussen de lessen door doen en dat we dat heel leuk vinden... 

Groep Groen  

-We een kei fijne groep zin en dat ze fijn samen kunnen spelen... 

-Tygo en Huub 11 jaar zijn geworden... 

-We een gave dansvoorstelling hebben uitgevoerd... 

Groep Paars 

-Annisa in groep Paars is gestart… 

-Jasper zijn pols heeft gebroken… 

-Groep Paars de 1e Engelse toets gehaald heef en dat iedereen een voldoende had... 

Groep Roze 

-Shahin en Menno in groep Roze zijn gestart… 

-Jitske jarig was op 21 oktober… 

-Sara met haar verhaal mee gaat doen aan de verhalenwedstrijd… 

-Thymen voor de 1e keer in de Baron is geweest… 

 

Tot de volgende keer allemaal... 


