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Agenda

 

26 –27 april Vrije dagen, geen school 

1 mei t/m 16 mei Vakantie 

21 mei Sportdag 

25 mei Studiedag, vrij voor leerlingen 

23 juni Studiedag, vrij voor leerlingen 

Verjaardagen April en Mei 

 

Xavier (Rood) 10 jaar Benthe (Roze) 12 jaar 
Bart (Oranje) 13 jaar Mercedes (Geel) 11 jaar 
Thymen (Oranje) 13 jaar Nienke (Rood) 10 jaar 

Sem (Roze) 12 jaar Keyan (Rood) 9 jaar 

Benthe (Geel) 10 jaar Stijn (Geel) 11 jaar 

Lars (Goud) 9 jaar Axel (Paars) 13 jaar 

Phyllon (Blauw) 9 jaar Shary-An 10 jaar 

Joes (Rood) 9 jaar Floor (Groen) 11 jaar 

Justin (Rood) 10 jaar Alicia v Gulik (Groen) 11 jaar 

Van de directie 
Terwijl ik de inleiding schrijf van deze 8e nieuwsflits schijnt de zon buiten en hebben we 

een lang weekend in het vooruitzicht. De afgelopen periode hebben alle leerlingen en 

collega’s hard gewerkt. De toetsen, rapporten en oudergesprekken zijn achter de rug. 

De schoolverlaters hebben ook nog de DIA eindtoets moeten maken en dan vergeet ik 

waarschijnlijk nog het een en ander. Het was een hele drukke periode en de maatrege-

len i.v.m. corona vragen van ons allemaal veel flexibiliteit en aanpassing. Een enkele 

keer moest er ook een klas naar huis. Vaak kunnen de hele leuke dingen niet doorgaan 

of in aangepaste vorm. Ik wil een compliment maken aan alle leerlingen, ouders en col-

lega’s voor het feit dat iedereen de schouders eronder blijft zetten. Alleen samen kun-

nen we onze doelen behalen. In de korte periode dat ik onderdeel ben van SBO Mozaik 

valt me dat op, dat wilde ik graag even delen. Namens het team van SBO Mozaik wens 

ik iedereen alvast een fijne vakantie toe. Joost van den Meijdenberg (Teamleider) 



Voorlopig vakantierooster en studiedagen 

Vakantie en studiedagen 2021-2022   
 
Voor volgend schooljaar geldt onderstaand voorlopig vakantierooster:  
Herfstvakantie:          maandag 25 oktober 2021 tot en met vrijdag 29 oktober 2021 
Kerstvakantie:  vrijdag 24 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022.  
 Let op: vrijdag 24 december is een extra vrije dag. Op 23 december is in de avond 

een kerstactiviteit. 
Carnaval vakantie:   maandag 28 februari 2022 tot en met vrijdag 4 maart 2022 
Goede Vrijdag:  vrijdag 15 april 
Tweede Paasdag:  maandag 18 april 
Meivakantie:   maandag 25 april 2022 tot en met vrijdag 6 mei 2022 
Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 
Tweede Pinksterdag:  maandag 6 juni 2022 
Zomervakantie:  maandag 25 juli 2022 tot en met vrijdag 2 september 2022  
De data van de studiedagen, die voor leerlingen ook vrij zijn, zullen we op een later moment met u com-
municeren. 

Nieuwe bestuurder stichting BOOM 

Dhr. Huub van den Boom is benoemd als nieuwe bestuurder bij  

Stichting Boom. In de brief in de bijlage vindt u meer informatie. 

Gegevens verstrekken aan GGD 

De GGD kan in het kader van bron- en contactonderzoek bij een Corona besmetting, de school vragen be-

paalde informatie te verstrekken over medewerkers en leerlingen. In de bijlage vindt u informatie over 

welke gegevens school aan de GGD mag verstrekken, maar ook hoe u eventueel bezwaar kunt maken. 



Zonnebloemen 

We zijn erg benieuwd hoe het is met de zonnebloemen die jullie gekregen hebben. Hoe groot zijn ze al? 
Als je het leuk vindt mag je een foto sturen naar: j.vandenmeijdenberg@stgboom.nl met daarbij de leng-
te van de zonnebloem. Kunnen we  alvast een kleine tussenstand opnemen. Het is nog niet te laat om ze 
planten! 

Zelftesten 

In de komende weken krijgen alle scholen in Nederland de beschikking over zelftesten.  

Deze testen zijn bedoeld voor: 

1. Risicogericht testen van onderwijspersoneel.  

2. Het preventief testen van onderwijspersoneel.  

Wij zullen dus geen leerlingen testen op school. 

 

Waarvoor zijn zelftesten niet bedoeld? 
Zelftesten zijn op dit moment niet bedoeld om te testen bij klachten, na nauw contact met iemand die 
besmet is met corona of na een melding van de CoronaMelder-app. Er moet in die gevallen een afspraak 
bij een teststraat van de GGD gemaakt worden. 
Een zelftest kan op dit moment dus niet gebruikt worden om te bepalen of iemand met klachten weer 
naar school of naar het werk kan. En ook niet om te bepalen of iemand na dag 5 uit quarantaine mag.  
Een sneltest is een momentopname, de uitslag heeft een beperkte geldigheidsduur. 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-
coronavirus 



Sport4kids 

Op vrijdag 21 mei zou de sport4kids dag plaatsvinden, maar deze is 

door de coronamaatregelen afgeblazen. We gaan deze dag wel op 

een andere sportieve manier invullen met alle kinderen en collega’s 

van Mozaik. We hopen op lekker weer. Kom allemaal in sportieve 

kleren naar school op vrijdag 21 mei! 

Nieuws van de MR 

Beste ouders/verzorgers,   

Zoals u wellicht weet, zijn we binnen de MR op zoek naar nieuwe leden. Dit in verband 
met het vertrek van 2 ouders die op dit moment deelnemen aan de MR.  Aan het begin 
van het schooljaar hebben we u al eens gevraagd om na te denken over een deelname. 
Graag zouden we u dat nog eens vragen.  

Lijkt het u interessant om mee te praten over ontwikkelingen binnen de school van uw 
kind? Geef u dan nu op!  

Graag via onderstaande e-mailadressen opgeven:  

p.alzer@stgboom.nl 

a.trommelen@stgboom.nl  

mailto:p.alzer@stgboom.nl
mailto:a.trommelen@stgboom.nl


Wist je dat… 
 

 na de meivakantie vier nieuwe leerlingen starten op SBO Mozaik? 

 - Laurens in groep Blauw 

 - Finn in groep Rood 

 - Alex in groep Goud 

 - Daniel in groep Goud 

 deze jongens de afgelopen week al een keer kennis hebben ge-
maakt in de groep. Van harte welkom op SBO Mozaik, veel plezier 
gewenst! 

 u voor 1 juni aan de taxicentrale moet doorgeven dat onze 
schooltijden volgend schooljaar anders zijn op ma, di, do en vrij-
dag? 

 we vanaf volgend schooljaar op deze dagen les hebben van 8.45u 
tot 14.45u. Woensdag blijft hetzelfde. 

 

 


