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Beste ouders/verzorgers,

 Verjaardagen

Allereerst willen we iedereen een gelukkig en gezond 2021 wensen!

 Groepsindeling

Helaas hebben we de school weer moeten sluiten i.v.m. de corona maatregelen
van de overheid. Maandag zijn alle pakketten opgehaald en hebben we geoefend met online lesgeven. Er is nu bijna een week voorbij en wat ons betreft
gaat het heel goed! We merken dat ouders en kinderen, ondanks dat niet altijd
alles meteen lukt, heel goed met deze lastige situatie omgaan. Onze complimenten voor jullie inzet zodat we toch onderwijs kunnen blijven geven! We
hopen dat we snel weer open kunnen, we volgen de berichtgeving van de overheid natuurlijk op de voet.

 Schooltijden
 Nieuws
 Corona verhalen
 Wist je dat...

De opvang op school is alleen in geval van nood. Wanneer u echt geen andere
mogelijkheden heeft, kunt u een beroep op ons doen. De leerkrachten geven de
hele dag online les, dit combineren met fysiek onderwijs is bijna niet mogelijk.

Afscheid
Na 20 jaar heeft onze conciërge meneer Frits afscheid genomen van SBO Mozaik. Dit hebben we nog niet kunnen “vieren”. Dat doen we op een later moment.
Meneer Ben Smeltink hebben we bereid gevonden om meneer Frits te vervangen. We wensen meneer Ben veel werkplezier toe.

We zullen later in het jaar uitgebreider aandacht geven aan het afscheid van
meneer Frits. Zeker na zoveel jaren van enthousiast werken op SBO Mozaik.

Verjaardagen
7-jan

Luca (11 jaar) - groep Roze

10-jan Lizz (7 jaar) - groep Blauw
13-jan Jay (9 jaar) - groep Blauw
13-jan Wesley (12 jaar) - groep Paars
20-jan Luuk (7 jaar) - groep Blauw

21-jan Femke (10 jaar) - groep Rood
21-jan Rens (11 jaar) - groep Goud
25-jan Maks (12 jaar) - groep Roze
29-jan Sara (13 jaar) - groep Paars
30-jan Anne (13 jaar) - groep Oranje

Nieuwe groepsindeling
Voor de vakantie hebben we u op de hoogte gebracht van de nieuwe groepsindeling. Hierbij alles nog even op een rijtje:
Groep blauw

juf Petra en juf Birgitta

Groep rood

juf Ingrid en juf Maud

Groep goud

juf Milou en juf Nienke

Groep geel

juf Olga en juf Meike

Groep groen

juf Kristel en juf Corrine

Groep roze

juf Anouk

Groep paars

juf Imke

Groep oranje

meneer Mitchell

Nieuws
Beste Ouders/verzorgers,
Graag wil ik u op de hoogte brengen van mijn beslissing om Stichting BOOM te gaan verlaten.
Met heel veel plezier heb ik de afgelopen jaren gewerkt voor Stichting BOOM. Rekening houdend met mijn opzegtermijn zal ik me tot en met 31 maart 2021 blijven inzetten voor de Stichting.
Op 1 april 2021 zal ik starten in mijn nieuwe functie als rector van het Odulphuslyceum in Tilburg, onderdeel van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging
omdat ik kansen zie om vanuit mijn kennis en ervaring een steentje bij te kunnen dragen aan
de ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs en op het Odulphuslyceum in het bijzonder.
Mijn beslissing neem ik met gemengde gevoelens. Aan de ene kant omdat ik het ontzettend
naar mijn zin heb bij Stichting BOOM mede door de mooie ontwikkelingen die gaande zijn en
de prettige dynamiek waarin samenwerking tot stand komt. Aan de andere kant zie ik mijn
nieuwe functie als een kans die in het verlengde ligt van mijn ambities om mijn visie op onderwijs te verruimen en me in mijn loopbaan niet te beperken tot het primair onderwijs.
De Raad van Toezicht zal zorgdragen voor een zorgvuldig proces om tot een passende opvolging te komen. Als er meer duidelijkheid is zult u hierover geïnformeerd worden. Tot slot wil ik
u alvast hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking.
Met hartelijke groet,
Jeroen Zeeuwen
Bestuurder Stg. BOOM

Corona verhalen
Van de bibliotheek hebben we het verzoek gekregen om een flyer te delen met
jullie. Iedereen die dat wil kan zijn of haar verhaal vertellen met betrekking tot
Corona. De bibliotheek gaat deze verhalen verzamelen en maakt hier een boek
van. Vind jij het leuk dat jouw verhaal bewaard blijft? Bekijk dan de flyer in de
bijlage.

Schooltijden
In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over de schooltijden en dat we
aan het onderzoeken zijn om de dagen wat korter te maken voor de leerlingen.
Dit schooljaar zijn er nog geen veranderingen in de schooltijden. Als de schooltijden worden aangepast is dat na de zomervakantie en wordt u daar tijdig van
op de hoogte gebracht.

Wist je dat…
Groep Blauw
- Mick en Liz in groep blauw zijn gekomen, welkom
- zij meteen super hard kunnen werken via TEAMS.
- heel groep blauw dit ook super doet!
- wij nu een lokaal beneden hebben gekregen en dit heerlijk ruim is?
- we snel hopen dat we hier echte lessen kunnen gaan geven

Groep Rood
- wij een nieuwe jongen in de klas hebben namelijk Xavier. Welkom in groep
rood Xavier!
- dat onze juffen heel trots op ons zijn!
- wij actief deelnemen aan de online lessen en dit ook heel goed gaat!
- wij nieuwe plaatsen hebben gekregen in de klas

Groep Geel
- juf Olga weer terug is in groep geel
- dat zij dat ook heel leuk vindt!
- en wij ook!
- de juffen onwijs trots zijn op hoe knap groep geel thuis inlogt en meedoet

Groep Groen
- wij twee nieuwe kinderen in de klas hebben, Dyairo en Dielan. Welkom!
- wij het jammer vinden (en de juf) dat we niet naar school kunnen.
- wij supergoed online lessen volgen en dat je juf daar erg trots op is!

Wist je dat...
Groep Roze
- de online lessen heel goed gaan
- iedereen elke dag online aanwezig is, super goed!
- we allemaal een fijne vakantie hebben gehad

Groep Paars
- wij ons schooladvies hebben gekregen
- de vissen de vakantie overleefd hebben
- de vissen en juf Imke naar alle kinderen van groep paars een kerstkaart hebben
gestuurd
- wij het super goed doen tijdens de online lessen

Groep Oranje
- de kinderen het heerlijk vonden om de klas te versieren voor Kerstmis
- meneer Mitchell gelukkig weer beter is
- we nieuwe plaatsen hebben gekregen
- er in de vakantie goed is gezorgd voor de vissen
- de kinderen allemaal een bijzondere kerstkaart hebben gekregen

Groep Goud
- wij allemaal netjes om 8.45u klaar zitten achter de laptop!
- de juffen van groep goud super trots zijn!
- wij het lokaal van groep blauw hebben gekregen

