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Agenda 

Rapport mee naar huis:    26 maart 

Rapportgesprekken:    30 maart en  1 april 

Goede vrijdag vrije dag:   2 april   

2e paasdag vrije dag:   5 april 

Schoolfotograaf:    14 april 

Verjaardagen in Maart en April 

 

 

Van de directie 
Beste ouders/ verzorgers, 

We zijn alweer enkele weken bezig na de lockdown en de leerlingen (en wij) 

komen weer een beetje in ons ritme. Enkele dagen na de vakantie zijn we ge-

start met toetsen en deze zijn nu afgerond.  

Tot nog toe hebben we nog maar een leerling gehad met een positieve corona-

test. We blijven heel scherp op signalen van Corona. Wanneer een leerling 

klachten vertoont zullen we contact opnemen met u. Op deze manier hopen we 

het virus buiten de school te houden.  

Deze week is er in de klassen extra aandacht geweest voor seksuele vorming in 

de vorm van de week van de lentekriebels.  U heeft het uiteraard kunnen volgen 

op de Parro app. Leuk en erg leerzaam! 

Chloe 11 jaar Groep Geel Sem 12 jaar Groep Roze 

Tom 9 jaar Groep Goud Juf Kristel Groep Paars 

Manou 12 jaar Groep Groen Benthe 10 jaar Groep geel 

Sophie 12 jaar Groep Roze Juf Nienke Groep Goud 

Bram 12 jaar Groep Roze Juf Ingrid Groep Rood 

Juf Imke    



Kunstweken 

In de onderstaande link kunt u informatie vinden over de kunstwe-
ken. Onze leerlingen hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan hun 
eigen kunstwerk! Heel leuk is dat iedereen een eigen museum heeft 
op internet en en dat iedereen een afdruk krijgt van zijn eigen kunst-
werk. Check de link voor informatie! 

https://www.youtube.com/watch?v=Koa9VoBNFsQ 

Waarneming Jeroen Zeeuwen 

Zoals u wellicht heeft vernomen is Jeroen Zeeuwen vanaf 1 april niet 
meer werkzaam als bestuurder bij Stichting BOOM. In de brief in de bijla-
ge kunt u meer lezen over de voorlopige waarneming van zijn taken tot 
er een opvolger is gevonden. 

Elly Broekhoven 

Beste ouders en kinderen, 
 
Met veel plezier heb ik een aantal jaren als schakelfunctionaris op SBO 
Mozaik gewerkt.  
Ik heb fijne gesprekken gehad met jullie als ouders en ook met jullie kin-
deren. Ik dank jullie dan ook voor het vertrouwen. 
  
Per 1 februari ben ik niet meer werkzaam als schakelfunctionaris omdat 
ik andere taken heb in Loket Wegwijs van de gemeente Oisterwijk.  
Anouk Brouwers gaat het stokje van mij overnemen en ik heb alle ver-
trouwen in haar. Ze zal zich te zijner tijd aan jullie voorstellen. 
  
Tot ziens! 
  

Schoolfotograaf 

Op 14 april staat de schoolfotograaf gepland. Dit gaat door met inacht-
neming van de Corona maatregelen. De fotograaf zal zich vooraf laten 
testen, houdt afstand en draagt een mondkapje. We denken dat we op 
deze manier de foto’s verantwoord kunnen laten nemen. Er zullen he-
laas geen broertjes en zusjes van andere scholen op de foto kunnen dit 
jaar. 

https://www.youtube.com/watch?v=Koa9VoBNFsQ


Sport4Kids 

De gemeente heeft besloten dat de jaarlijkse sportdag op 21 mei van de scholen in gemeente Ois-
terwijk niet door zal gaan in de gebruikelijke vorm. Op dit moment is de organisatie aan het kijken 
naar een alternatief. Zodra we hier meer van weten dan laten we dit weten. 

 

Wist je dat? 
 

Groep Blauw 

 we een hele mooie lente tafel in de klas hebben? 

 we bezig zijn met nieuwe spelletjes van de kanjertraining? 
 we iets moois aan het maken zijn voor het afscheid van meneer Jeroen? 
 

Groep Rood 
 als je ouder bent, dat je dan ook slimmer bent volgens een leerling? 

 Ingrid volgens iemand haar “reddingsvest” (oranje hesje) aan moest doen bij het buiten 
lopen? 

 er heel veel kinderen naar de kapper zijn geweest? 

 we blij zijn dat het toetsen voorbij is? 

 

Groep Goud 
 wij heel erg hard gewerkt hebben tijdens de toets-weken? 

 de juffen hier super trots op zijn? 

 ook veel hebben geleerd van de  “lente kriebels”? 



Wist je dat? 
 

Groep Geel 
 we druk zijn geweest met de lentekriebels? 

 wij allemaal vinden dat iedereen er mag zijn? Wat je ook voelt of graag doet? 

 sommige kinderen heel trots zijn op de nieuwe baan van hun papa of mama? 

 wij blij zijn dat we klaar zijn met de CITO toetsen!! 
 

Groep Groen 
 ook hier heel hard gewerkt is aan de toetsen? 

 de juffen supertrots zijn? 

 we het lentekriebels project erg leuk en interessant vonden? 

 we daar veel van hebben geleerd? 

 

Groep Roze 
 we klaar zijn met de toets week en we allemaal trots zijn op onszelf? 

 we hebben geleerd over Vincent van Gogh en andere kunstenaars 

 we taakspel spelen en onze maandbeloning hebben verdiend? 

 

Groep Paars 
 we een supermooi, nieuw aquarium hebben? Dank je wel Bob! 

 we weten welke musical we gaan doen? 

 31 maart ons theorie examen van verkeer hebben? 

 

Groep Oranje 
 we ons allemaal hebben aangemeld op een VO-school? 

 we zijn begonnen met de eind musical? 

 we door de week van de lentekriebels wijzer zijn geworden over seksualiteit? 

 meneer Joost er ook verstand van heeft? 


