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Van de directie
Beste ouders / verzorgers en leerlingen,

 Stakingsdagen 30-31 januari

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.

 Nationale Voorleesdagen

Veel leesplezier!

 Nieuwe OR-leden

Studiedag 6 december 2019

 Verjaardagen
 Nieuwe leerlingen

 Wist je dat...

Na pakjesavond hadden de leerlingen een dagje vrij en de leerkrachten een studiedag.
Tijdens deze dag zijn we met elkaar in gesprek gegaan over Begrijpend Leesonderwijs en
Technisch Leesonderwijs. Voor Begrijpend Lezen maken wij gebruik van de methode
Nieuwsbegrip XL. Verdere verdieping in deze methode en specifieke inzet voor onze leerlingen was een onderdeel van de ochtend. Op de studiedag van 23 maart krijgen we hier
een vervolg op.
Voor Technisch Lezen willen we een nieuwe methode aanschaffen voor het komend
schooljaar. We hebben hier een keuze in gemaakt en nagedacht over de invoering van
deze methode.
De middag stond in het teken van Sinterklaasviering met onze collega’s van basisschool
de Coppele.
Directie SBO Mozaik

Agenda
Stakingsdagen
Studie tweedaagse
Rapport Mee
Carnavalsvakantie
Hoofdluiscontrole
Rapportbespreking

30 en 31 januari (alle leerlingen vrij)
6 en 7 februari (alle leerlingen vrij)
20 februari
21 februari vanaf 15.15 uur
2 maart
5 maart

Verjaardagen
De volgende leerlingen zijn de komende periode jarig;
Luca
Daan V.

7 januari
7 januari

Groep Paars
Groep Paars

Wesley

13 januari

Groep Groen

Femke
Rens
Sara R.

21 januari
21 januari
29 januari

Groep Blauw
Groep Rood
Groep Roze

Anne

30 januari

Groep Groen

Mike V.

2 februari

Groep Oranje

Amber

3 februari

Groep Paars

Senna den B.

4 februari

Groep Oranje

Pim

5 februari

Groep Blauw

Tijs

6 februari

Groep Oranje

Sanne

6 februari

Groep Groen

Dinand

9 februari

Groep Oranje

Ryder

27 februari

Groep Roze

Tom G.

8 maart

Groep Blauw

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

Groep

Revi

Blauw

Koen

Blauw

Joes

Blauw

Benthe van R.

Rood

Floor B.

Geel

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

Stakingsdagen 30 en 31 januari
Eerder deze week is een e-mail naar alle ouders uitgegaan over de stakingsdagen op 30 en 31 januari 2020.
Hieronder nogmaals een samenvatting van die brief.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wellicht heeft u via de media gehoord dat er door de onderwijsvakbonden opnieuw een oproep tot staking in
het primair onderwijs is gedaan. Na overleg met directeuren, GMR, RvT en de bestuurders van T-Primair, hebben we als Stichting BOOM besloten om actie te voeren en dat betekent dat:
Alle scholen van Stichting BOOM op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gesloten zullen zijn.
Op die manier willen we de aandacht voor het lerarentekort en de bevordering van de aantrekkelijkheid van het
vak en de sector, kracht bij zetten. Dit betekent tevens dat u uw kind/kinderen op die dag niet naar school kunt
brengen. De school is niet in de gelegenheid om uw kinderen op te vangen. Mocht u zelf niet in de gelegenheid
zijn om opvang voor uw kind(eren) te regelen, dan kunt u wellicht contact opnemen met de naschoolse/
buitenschoolse opvang die al dan niet verbonden is aan onze school. De kosten die daarmee gemoeid zijn, zijn
voor uzelf.
Natuurlijk hebben we er begrip voor dat ook u de consequenties van deze staking mogelijk als vervelend kunt
ervaren. Daarnaast hopen we op uw begrip voor deze acties die we noodzakelijk achten om kwalitatief goed
onderwijs nu en in de toekomst te kunnen blijven garanderen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Zeeuwen Bestuurder Stg. BOOM

Nationale Voorleesdagen
Ook dit jaar organiseert de bibliotheek Oisterwijk een voorleesontbijt tijdens de Nationale Voorleesdagen. Zie
hieronder voor verdere informatie;

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

Wist je dat…
Groep Roze
-We op 6 januari geproost hebben op het nieuwe jaar…
-Bob met dolfijnen gezwommen heeft en dat het erg koud was...
-We met kookles hele lekkere gehaktballetjes hebben gemaakt…

Groep Geel
-Floor bij ons in de klas is gekomen…
-We allemaal een fijne vakantie hebben gehad…
-We met de hele school geproost hebben op het nieuwe jaar…
-Groep Geel nieuwe gezelschapsspelletjes heeft gekregen...

Wist je dat…
Groep Oranje
-Alle leerlingen op 7 januari hun advies hebben gekregen…
-We vanaf februari EHBO-les krijgen…
-In januari iedereen op zoek gaat naar een nieuwe school…
-4 leerlingen uit onze klas iedere dinsdag de bibliotheek runnen...

Groep Blauw
-Revi, Joes en Koen bij ons in de groep zijn gestart…
-Wij hen hartelijk welkom heten…
-Er in onze groep echte schaatstalenten zijn…
-Wij allemaal heel veel zin hebben in de 2e helft van het schooljaar...

Groep Rood
-We allemaal een fijne vakantie hebben gehad…
-Juub met het vliegtuig naar Lanzarote geweest is…
-Benthe bij ons in de groep is gestart…
-Juf Milou bijna jarig is…en dat we dit vieren op maandag 13 januari….
-d’Angelo naar Centerparcs is geweest en het zwembad het leukst was...

Groep Groen
-Wij iedereen een goed 2020 wensen…
-Wij voortaan op woensdag gymles hebben i.p.v. vrijdag…
-Juf Janneke voortaan op vrijdag in de klas komt…
-Wij nu al zin in Carnaval hebben…

Groep Paars
-Daan en Luca samen hun verjaardag hebben gevierd op 7 januari…
-Groep 7 vanaf nu huiswerk krijgt…
-Groep Paars iedereen een gelukkig nieuwjaar wenst…
-Alle kinderen hun vingers nog hebben na al het vuurwerk afsteken...

Tot de volgende keer allemaal...

