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Agenda 
8 september     Schoolreisje 

9 september     Studiedag (alle leerlingen vrij) 

Verjaardagen

 

 

19 augustus Petrie Groep Rood 

21 augustus Alaura Groep Paars 

26 augustus Juf Lotte   

27 augustus Annisa Groep Groen 

29 augustus Himdad Groep Blauw 

29 augustus Revi Groep Blauw 

4 september Tygo H Groep Oranje 

Van de directie 
Beste ouders/verzorgers en kinderen 

Er staat weer een nieuw schooljaar voor de deur. Hopelijk gaat dit schooljaar anders 

verlopen dan het afgelopen schooljaar en kunnen we met zijn allen naar school blijven 

gaan. Wij hopen van harte dat iedereen gezond blijft en dat we met zijn allen weinig 

hinder ondervinden van Corona.  

Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Olcay en binnenkort 

zal er een procedure starten om een vervanger te vinden. Tot die tijd kunt u met al uw 

vragen of opmerkingen bij de eigen leerkracht terecht. Mocht je de vraag niet kunnen 

stellen aan de eigen leerkracht neem dan contact op met Anton of Ilse.  



Nieuwe leerlingen 
Wij wensen alle nieuwe leerlingen een fijne tijd op Mozaik. 

Brent, Luuk, Phyllon, Willem, Siem en Keyan in groep Blauw. 

Dirk en Noud in groep Rood.  

Lette in groep Geel.  

Chloé en Tim in groep Groen.  

Maks Gl in groep Roze. 

Wie zijn wij 
Mijn naam is Wiebe Adema. De afgelopen 10 jaar heb ik als leerkracht in Den Bosch 

gewerkt. Het komende halfjaar zal ik bij Mozaik werkzaam zijn in de groepen groen en 

blauw. Hier kijk ik uiteraard naar uit. Werken met kinderen en eruit kunnen halen wat 

erin zit zijn belangrijke punten waarom ik in het onderwijs werk. Wellicht spreek ik u in 

de komende tijd en kunnen we verder kennismaken, de (digitale) deur staat altijd voor 

u open.   

Verjaardagen

 
Van harte gefeliciteerd!! 

7 september Senna D Groep Rood 

9 september Gijs Groep Roze 

17 september Denzel Groep Roze 

17 september Sepp P Groep Roze 

26 september Juf Nadia   



 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Kristel Larmit en ik begin dit schooljaar op SBO Mozaik als 
juf van groep GOUD (alle ochtenden van de week). Verder ga ik me op 
de ma-, di- en do-middag bezig houden met andere taken op school. 
Misschien kom ik je wel een keer uit de klas halen voor een extra reken-
instructie of gaan we samen met een groep iets creatiefs doen zoals 
schilderen, dansen of een toneelstuk maken. Toen ik zelf nog op de 
basisschool zat, vond de creatieve vakken altijd het leukste op school. 
En nu vind ik het leuk om als leerkracht met kunst en cultuur aan de 
slag te gaan. 
Naast juffrouw zijn, dans ik graag, volg ik zumba-les of plan ik leuke din-
gen met vrienden. Maar ook een avondje op de bank hangen met mijn vriend en kat doe ik graag. 
Mochten jullie vragen hebben, of gewoon een praatje willen maken, spreek me dan gerust aan. 

Verder wens ik iedereen een leerzaam, gezond en vooral ook een leuk schooljaar toe! 

 

Wie zijn wij 

Mijn naam is Nienke Damen en ik kom uit Oisterwijk. Het komend schooljaar sta ik op 

maandag en dinsdag in groep geel, tot Juf Olga terug is. Op woensdag en donderdag zal 

ik ondersteunende taken uitvoeren. Tijdens mijn studies heb ik met heel veel plezier, 2 

periodes stage mogen lopen op de Mozaik. Hierdoor ken ik school en sommige leer-

lingen zullen mij hier dan ook al van kennen. Ik kijk er naar uit, om samen met de kin-

deren en collega's, er een super jaar van te maken! 

 

Mochten er vragen zijn, stel ze gerust!  

 



 

Algemene ouderavond 

Dit schooljaar zal de algemene ouderavond niet plaatsvinden. Voor de groepen oranje en paars 

krijgen de ouders de informatie mbt het voortgezet onderwijs op korte termijn via de mail. 

Verder geldt voor alle ouders mochten er vragen zijn, stuur een mail naar de leerkracht of pro-

beer ze telefonisch te bereiken na schooltijd. We begrijpen namelijk heel goed dat er vragen kun-

nen komen, dus stel ze gerust! 

Wie zijn wij 

Mijn naam is Maud Baaijens en ik kom uit Boxtel. Ik ben 23 jaar oud. In mijn vrije tijd 
speel ik graag hockey, luister of maak ik muziek en ga ik leuke dingen doen met mijn 
vrienden. In het weekend werk ik in de keuken van een zorginstelling en ben ik begelei-
der van een meisje met autisme. 
Op de lagere school vertelde ik al tegen iedereen dat ik juf wilde worden. Dit beroep 
ambieer ik nog steeds en hoop ik volgend schooljaar werkzaam in te zijn. Na vijf jaar 
havo gevolgd te hebben, ben ik gestart aan de opleiding mbo onderwijsassistent in Til-
burg. Met dit diploma mocht ik beginnen op Hogeschool de Kempel in Helmond. Dit jaar 
ga ik afstuderen en ik heb gekozen voor SBO de Mozaik. Naast mijn opleiding volg ik de 
profilering vakspecialist muziek. 
Ik ben op maandag en dinsdag te vinden in groep rood en soms zal je mij een hele week 
zien zoals de eerste en de derde week. Ik wil er een leerzaam, gezellig en mooi school-
jaar van maken. Ik heb er onwijs veel zin in, hopelijk de kinderen ook! 


