SBO Mozaik Nieuwsflits
In deze Nieuwsflits
 Van de directie
 Agenda

Van de directie
Beste ouders / verzorgers en leerlingen,

 Week van de Lentekriebels

Na iedere vakantieperiode ontvangt u onze Nieuwsflits. Hierin kunt u belangrijke informatie, de agenda van school en verslagen 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.

 Week van het geld

Veel leesplezier!

 Nieuwe OR-leden

Studie tweedaagse 6 en 7 februari 2020

 Verjaardagen
 Nieuwe leerlingen

 Studie tweedaagse
 Schoolfotograaf

Op 18 februari 2020 heeft u een mail ontvangen met daarin een verslag van de studie
tweedaagse. Verderop kunt u dit verslag nogmaals terugvinden.

 Wist je dat...

Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor de werving van nieuwe OR-leden
Verderop kunt u de oproep van onze ouderraad teruglezen.
Directie SBO Mozaik

Agenda
5 maart
23 maart
10 april
13 april
15 april
20 april
6 mei (woensdag)
6 mei (woensdag)

Oudergesprekken
Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
Goede vrijdag (alle leerlingen zijn vrij)
2e Paasdag (alle leerlingen zijn vrij)
Schoolfotograaf
Start meivakantie
1e schooldag na de vakantie
Hoofdluiscontrole

Verjaardagen
De volgende leerlingen zijn de komende periode jarig;
Tom G.
Manou

8 maart
12 maart

Groep Blauw
Groep Geel

Sophie

17 maart

Groep Paars

Bram
Shahin
Bart

19 maart
2 april
3 april

Groep Paars
Groep Roze
Groep Groen

Thymen

4 april

Groep Roze

Sem

6 april

Groep Paars

Benthe R.

11 april

Groep Geel

Dijaro

12 april

Groep Roze

Romae

23 april

Groep Oranje

Bente M.

3 mei

Groep Paars

Mercedes

9 mei

Groep Rood

Nienke V.

10 mei

Groep Rood

Bo

10 mei

Groep Oranje

Nieuwe Leerlingen
In de afgelopen periode zijn de volgende leerlingen gestart bij SBO Mozaik.
Leerling

Groep

Jay

Blauw

Jaap

Blauw

Nienke V.

Rood

Lars G.

Rood

Quinten

Geel

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

Week van de Lentekriebels
In de week van 16 tot en met 20 maart doen wij mee met de Week van de Lentekriebels. De Week
van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende
scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om
deze thema’s bij onze leerlingen onder de aandacht te brengen.
Door deze lessen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen.
Ze zijn zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden.
Tevens maken ze verantwoorde keuzes op het gebied van relaties en seksualiteit.

Week van het geld
In de week van 23 tot en met 27 maart nemen we als school deel aan de week van het geld. Tijdens deze week
van het geld organiseren we als school activiteiten om kinderen te leren omgaan met geld. Deze variëren van
omgaan met zakgeld tot aan informatie over hoe je kunt pinnen. Natuurlijk kunt u thuis ook aandacht geven aan
“geldzaken” binnen de belevingswereld van uw zoon en/of dochter.

Nieuwe leden voor de Ouderraad (OR)
Via deze weg willen wij graag de aandacht vragen voor het volgende:
Volgend jaar stoppen de meeste van de huidige OR leden, waardoor wij op zoek zijn naar een aantal nieuwe
OR leden. Als OR lid zorg je o.a. voor activiteiten zoals; sinterklaasviering, kerstmis, carnaval, Pasen,
schoolfotograaf, Jantje Beton en afscheidsavond groep 8. Daarnaast verzorg je ook de versiering op school,
passend bij de activiteiten en de boodschappen die nodig zijn. De OR komt 4 keer per jaar samen voor een
vergadering.
Mocht je zin en tijd hebben om het OR team te versterken, dan horen we het graag. Je bent van harte welkom op de volgende OR vergadering op 19 maart.
Laat het ons weten als je interesse hebt door een mail te sturen naar: jannekemaas75@gmail.com
Groeten namens de OR leden
Janneke, Marion, Silvia, Debby, Jurgen, Heidi, Jessica, Manda

Studie tweedaagse 6-7 februari 2020
Beste Ouders / verzorgers,
Op 6 en 7 februari zijn beide teams op studie tweedaagse geweest. We willen u graag informeren over de opbrengsten.
Doel van de studie tweedaagse is kijken naar kansen voor samenwerking tussen BS De Coppele en SBO Mozaik
om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Door met elkaar samen te werken zijn er
meer mogelijkheden voor differentiatie en kunnen we gebruik maken van elkaars kwaliteiten.
De onderbouw (groep blauw, groepen 1-2, 3 en 4) hebben een spelend leren activiteit bedacht waarin kinderen
van de onderbouw aan de slag gaan met leren lezen. De leerkrachten kijken kindgericht wat er voor (groepen)
kinderen nodig is om een volgende stap te maken. Dit betreft kinderen van de onderbouwgroepen van beide
scholen. Men start na de meivakantie en bij succes wordt het uitgebreid naar andere vak inhouden.
De middenbouw (groepen rood, geel en paars, groepen 5 en 6) gaat aan de slag met sociaal emotionele ontwikkeling door middel van gezelschapsspelletjes. Op vrijdagmiddag (één keer per maand) gaan de leerkrachten
eerst de spelletjes aanleren (met vaste spelregels). Daarna gaan de leerlingen in gemixte groepen in de verschillende lokalen de spelletjes spelen. Als dit goed werkt, worden er ook buitenspellen geleerd en in de pauze gespeeld. Deelname in de pauze is vanzelfsprekend vrijwillig.
De bovenbouw (groepen groen, roze en oranje, groep 7 en 8) gaat aan de slag met projectonderwijs. Aan leerjaar zeven wordt het project ‘Geloven” aangeboden en aan leerjaar acht het project ‘tweede wereld oorlog”.
Dit ook in gemixte groepen van beide scholen.
Ook gaan de bovenbouwgroepen kennismaken met het voortgezet onderwijs. Voor leerjaar zeven is dit de Drone wedstrijd en voor groep acht de Lego Mindstorm. Beiden worden gehouden op het voortgezet onderwijs.
Daarnaast nemen de groepen van bovenbouw deel aan workshops zoals onder andere koken, techniek en beeldende vorming. Daarvoor worden contacten gelegd met het Baanderherencollege en Durendael. De uitvoering
zal plaatsvinden na de carnavalsvakantie.
In de teams is afgesproken dat bij gebleken succes, de activiteiten verspreid over het volgend schooljaar opnieuw worden gedaan. Wij verwachten dat de activiteiten een positieve bijdrage leveren aan het schoolklimaat
en kinderen meer vertrouwd met elkaar kunnen leren en spelen. En door meer te differentiëren werken we aan
kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.
Namens beide teams,
Olcay Kurubas en Anton Willemse

Schoolfotograaf
Woensdag 15 april komt de schoolfotograaf naar school. Noteer alvast de datum in uw agenda.

Wist je dat…
Groep Roze
-Sepp en Anne in groep Roze zijn gestart…
-We bezig zijn met een project over Noord-Nederland…
-We hele gave graffiti tekeningen hebben gemaakt...

Groep Geel
-Veel kinderen optochten hebben gekeken en carnaval gevierd hebben…
-Ries en Fedde zelfs hebben meegereden met een carnavalswagen…
-Shary-An naar de Efteling is geweest…
-Floor met zanger Kafke op de foto mocht…
-Sara naar de bioscoop is geweest…
-Fedde heeft gevlogd bij de Efteling…
-Juf Meike een cake heeft gebakken, omdat ze trots was op ons carnavalsoptreden...

Groep Oranje
-Bij Inke eindelijk het verband van haar hand af is…
-Mike en Bo graag vissen en hele grote karpers vangen…
-De aanmelding voor de nieuwe school gestart is...

Groep Blauw
-Alle kinderen een leuke vakantie hebben gehad…
-Jaap en Zakaria elkaar tegenkwamen in het zwembad…
-Jaap en Jay in groep Blauw zijn gestart…
-We Pim, Noah en Femke missen, omdat zij naar een andere groep zijn gegaan...

Wist je dat…
Groep Rood
-We twee nieuwe klasgenoten hebben; Lars en Nienke…
-Teun op vakantie zijn ski’s is kwijt geraakt en ze in de verse sneeuw weer heeft gevonden…
-Noah een snowboard heeft gekregen en de halve bocht al heel goed kan…
-Femke een nieuwe vis heeft gekregen…
-Rens de grote prijs van carnaval in Haghorst heeft gewonnen...

Groep Groen
-Wij nog steeds een gezellige klas zijn…
-We allemaal een leuke vakantie hebben gehad…
-Amber bij ons in de klas is gekomen en dat we dat fijn vinden...

Groep Paars
-Lot en Daan met carnavalsoptochten mee hebben gelopen…
-Wij spreekbeurten gaan houden…
-De konijnen van Gijs 8 baby’s hebben gekregen...

Tot de volgende keer allemaal...

