SBO Mozaik Nieuwsflits
In deze Nieuwsflits

Van de directie

 Van de directie

Er staat een gezellige periode voor de deur, Sinterklaas, Kerst en natuurlijk de jaarwisseling. Het zal er dit jaar allemaal anders uitzien, maar op school staan we er natuurlijk
op gepaste wijze wel bij stil.
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Teamleider
Verder kunnen we vertellen dat er een nieuwe teamleider is gevonden. Per 1 januari zal
Joost van den Meijdenberg gaan starten op Mozaik. Wij wensen hem veel plezier! Hij zal
zich verderop in deze nieuwsflits nog voorstellen.
Nieuwe groep
In het nieuwe schooljaar zullen we gaan starten met een 8e groep. Dit betekent dat er
leerkrachten en leerlingen verplaatst gaan worden naar andere groepen. Dit doen we ,
omdat we meer aanmeldingen krijgen en de groepen niet verder willen laten groeien.
Binnenkort ontvangen jullie van ons de nieuwe groepsindelingen.
Schooltijden
Onder de kinderen hebben we een peiling gehouden over het veranderen van de
schooltijden. Ruim 70% van de kinderen is voor de aanpassing van de schooltijden. Dit
nemen wij mee in de besluitvorming.

Tot slot wensen wij jullie allemaal fijne feestdagen en blijf vooral gezond!

Agenda
4 december
18 oktober
4 januari

Sinterklaas viering op school
Start Kerstvakantie (12.00 uur vrij)
Vakantie voorbij we starten om 8.45 uur

Verjaardagen
30 november
1 december

Koen
Juf Anouk

Groep
Groep

Rood
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Rood

10 december

Tiff

Groep
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Groep

Rood
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Groep
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17 december
22 december

Tygo O
Fedde
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Tim
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28 december
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Vragenlijst gezonde school
Gezond opgroeien, lekker in je vel zitten, met plezier mee kunnen doen op school; daar
helpen we onze leerlingen graag bij. Daarom doen we mee aan “De Gezonde School”.
Om in beeld hoe het met onze leerlingen gaat, vragen wij de leerlingen een vragenlijst
in te vullen over gezondheid. De vragen gaan over onderwerpen zoals eetgewoonten,
bewegen en omgaan met elkaar.
De leerlingen van groep geel, groen, roze, paars en oranje vullen de vragenlijst in de klas
in. Jouw kind hoeft nergens zijn/haar naam in te vullen. Zo weet niemand van welk kind
de ingevulde vragenlijst is. In groep blauw en rood wordt aan jullie als ouders gevraagd
de lijst (thuis) in te vullen. Volgende week krijgen die ouders de uitleg en het verzoek tot
invullen. In de komende weken nemen we een moment de tijd om met kinderen de
vragen te beantwoorden.
De uitkomsten van de vragenlijsten vertellen ons hoe het met de gezondheid van onze
leerlingen gaat. En welke onderwerpen extra aandacht verdienen. Met het invullen van
de vragen hebben ouders en kinderen invloed over de aanpak en de activiteiten op
school en in onze buurt. Meer informatie over de Gezonde school vind je op
www.gezondeschool.nl .

Voorstellen
Ik ben Joost van den Meijdenberg en woon in Hilvarenbeek met Natascha en onze kinderen Jurre, Imke en Syb. Sinds een jaar hebben we ook een hondje; Bowie. Oorspronkelijk kom ik uit Moergestel, dus ik voel wel een connectie met Stichting BOOM en Mozaik. Ik heb gewerkt op Mytylschool Gabriël in Den Bosch als vakleerkracht bewegingsonderwijs en op SBO Westerwel als adjunct directeur. De SO en SBO doelgroep ken ik
dus vrij goed. Ik voel me erg betrokken bij kinderen die net wat meer ondersteuning
nodig hebben voor hun ontwikkeling. Een van de drijfveren om aan de slag te gaan als
teamleider op Mozaik is het mede vormgeven van een omgeving waar kinderen en volwassenen zich prettig voelen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Het didactische stuk is
voor leerlingen heel belangrijk, maar ik hecht ook veel waarde aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het schoolklimaat. Daarnaast is er de kans om meer samen te werken
met De Coppele, het lijkt me leuk om daaraan mee te werken. In mijn vrijetijd ben ik te
vinden op de tennisbaan, de fiets of de motor. Mijn doel is om zo veel mogelijk op de
fiets te komen naar Oisterwijk. Ik hou van bewegen en heb dat ook nodig voor mijn
ontspanning. Misschien dat ik af en toe een gymles mee ga doen…. Ik ben erg benieuwd en verheug me erop om iedereen te ontmoeten. Tot binnenkort!

Wist je dat...
Groep Blauw
- Brent zijn B-diploma heeft behaald…
- Fares de 2e plaats heeft behaald tijdens de Judo Cup Brabant én tijdens het Sinterklaastoernooi…
- Alle kinderen bingo hadden bij het Sinterklaasbingo-spel en de Pieten inderdaad voor
iedereen een cadeautje hadden gebracht zoals Sinterklaas beloofd had!

Groep Rood
- We zijn begonnen met Taakspel…
- Onze beloning is een film kijken in pyjama met chips of popcorn…
- Wij elkaar kwaliteiten kunnen benoemen…
- Wij soms bewegend aan het leren zijn!

Groep Geel
- Wij zijn begonnen met Taakspel…
- Wij voor het eerst surprise doen op school en wij daar heel veel zin in hebben…
- Fedde uit onze klas Page is bij Sinterklaas?...

Wist je dat...
Groep Groen
- We nu heel veel van de Gouden Eeuw afweten…
- We veel zin hebben in de surprise ochtend op 4 december…
- Van elkaar niet weten wie wie heeft…
- En dat dat best moeilijk is om dat geheim te houden!

Groep Roze
- Dat we bij Taakspel een maandbeloning hebben verdiend: TOSTI’S!...
- Dat onze pauzes beter gaan…
- We veel aan het “Kanjeren” zijn!

Groep Paars
- De cito’s eindelijk bijna klaar zijn…
- We een vis cadeau hebben gekregen van meneer Mitchell…
- Kinderen nog meer vissen gekocht hebben en we nu een aquarium vol vissen hebben!

Groep Oranje
- We bijna klaar zijn met de Cito’s…
- We volop in spanning zitten voor het schooladvies…
- We een carnavalsfeest voor de 30e verjaardag van meneer Mitchell zouden hebben,
maar dit even is uitgesteld…
- Wij nog meer vissen in het aquarium hebben gekregen!

