
SBO Mozaik Nieuwsflits 
In deze Nieuwsflits van  

4 juni 2021 

 
 Van de directie 

 Agenda 

 Verjaardagen 

 Voorstellen Anouk Brouwers 

 Studiedagen 

 Zonnebloemen 

 Wist je dat... Agenda

 

23-6-2021 Studiedag leerkrachten, leerlingen zijn vrij 

14-7-2021 Rapportbesprekingen  

16-7-2021 Studiedag leerkrachten, leerlingen zijn vrij 

23-7-2021 Laatste schooldag, les tot 12.30u 

  

Verjaardagen tot en met 2 juli

 

Allemaal van harte gefeliciteerd!!  

Yoni  groep Paars 13 jaar Hailey groep Blauw 8 jaar 

Brent groep Rood 9 jaar Ryan groep Paars 13 jaar 

Roan groep Geel 11 jaar Thijs groep Geel 11 jaar 

Noëlla groep Groen 12 jaar Tyano groep Geel 11 jaar 

Ieke groep Roze 12 jaar Jasper groep Roze 12 jaar 

Jaap groep Blauw 8 jaar   

Willem groep Blauw 8 jaar   

Van de directie 
Beste ouders, 

Hierbij nieuwsflits 9 van dit schooljaar. Hierin stelt Anouk Brouwers zich voor als nieuwe 

schakelfunctionaris (maatschappelijk werker). De studiedagen voor volgend schooljaar 

staan erin,  in de vorige nieuwsflits zijn alle reguliere vakanties vermeld. Er komt aan het 

einde van dit schooljaar nog een jaarkalender met alle belangrijke data voor schooljaar 

2021-2022. Maar dan bent u nu alvast op de hoogte van alle vrije dagen voor de kin-

deren.  Ook vanuit de verschillende groepen zijn er nieuwtjes. Leuk om te vermelden is 

dat Juf Maud is geslaagd voor haar afstuderen met een erg goede beoordeling. Proficiat 

namens het hele team van SBO Mozaik! 



Beste allemaal,   

  
Ik ben Anouk Brouwers en vanaf Februari 2021 als schakelfunctionaris werkzaam binnen BO de Coppele. 
De rol van schakelfunctionaris is onafhankelijk en was voorheen de schoolmaatschappelijk werker.    

  

De meeste kinderen groeien gewoon op, maar soms zijn er vragen of zorgen over de opvoeding van uw 
kind(eren) op school en/of thuis. U kunt hierbij denken aan bijv. druk gedrag, niet luisteren, de gevolgen 
van een echtscheiding, een sterfgeval in de familie- of vriendenkring, moeilijk contact maken met 
leeftijdsgenootjes, pesten, geen zin om naar school te gaan, slecht slapen, … Vaak helpt het om er met 
iemand over te praten.   

  

Als schakelfunctionaris kan ik samen met u het eerste gesprek aangaan en uw zorgen bespre-
ken. Samen kijken naar wat u al geprobeerd heeft, u eventuele nieuwe inzichten aanreiken en het bieden 
van een luisterend oor kan als helpend ervaren worden.   

Daarnaast kan de schakelfunctionaris ook ingezet worden om kortdurende begeleiding te bieden aan uw 
kind. Denk hierbij aan korte gesprekken waar er, op een laagdrempelige en speelse wijze, gesproken 
wordt met uw kind waar hij/zij zich mee bezig houdt of druk over maakt.  

Indien nodig kan de schakelfunctionaris zorgen voor een goede verwijzing voor onderzoek en 
(specialistische) begeleiding.   

  

U kunt mij bereiken via de leerkracht of intern begeleider van school. Ook ben ik bereikbaar via Loket 
wegwijs Oisterwijk op telefoonnummer: 06-35111885 of via de mail 
op a.brouwers@meedemeentgroep.nl  

  

Graag tot ziens!         

  

Met vriendelijke groet,  

Anouk Brouwers  

 



Studiedagen 

In de vorige nieuwsbrief hebben we de vakantiedagen aan u doorgegeven. Ook de studiedagen voor 

volgend schooljaar zijn bekend. Omdat volgend schooljaar de schooldagen korter zullen zijn, zijn er 

meer woensdagen gepland als studiedag. Ook zijn er drie korte dagen op vrijdag. 

Woensdag  29-09-2021 

Woensdag  10-11-2021 

Maandag  06-12-2021 

Vrijdag  24-12-2021 (Let op! Donderdagavond 23-12-2021 zal er een kerstviering zijn op school) 

Woensdag  09-02-2022 

Vrijdag  25-02-2022  —’s morgens naar school. 

Woensdag  22-06-2022 

Vrijdag  15-07-2022  —’s morgens naar school 

Vrijdag  22-07-2022  —’s morgens naar school en dan start de zomervakantie  

Wist je dat? 
 Juf Maud is geslaagd met een 8,3 voor haar afstudeeropdracht!! 

 Ze nu dus officieel leerkracht is 

 Juf Maud gelukkig volgend schooljaar bij ons blijft werken!  

 We weer begonnen zijn aan een nieuwe toetsperiode 

 Het praktijk fietsexamen voor de leerlingen uit groep Paars en Oran-
je goed is verlopen 

 Groep Groen en groep Roze met de trein naar Tilburg zijn geweest 

 Veel hebben geleerd bij het Ontdek station en bij Vincents tekenlo-
kaal  

 Groep Blauw bikkels waren bij de “natte” sportdag voor de vakantie 

 Groep Rood is begonnen met een moestuintje op het terras 

 Juf Meike uit groep Geel is begonnen aan haar welverdiende zwangerschapsverlof 

 Groep Geel aan het experimenteren is met robots en programmeren 

 De leerlingen van groep Goud tussen het toetsen door altijd lekker even dansen om het hoofd fris 
te houden! 



Zonnebloemen 
Hieronder enkele foto’s van de zonnebloemen die thuis en op school aan het groeien zijn. Stuur gerust de 

foto’s door naar school! 

 


