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9 juli 2021 Rapport mee naar huis 

14 juli 2021 Rapportgesprekken 

16 juli 2021 Studiedag, leerlingen hele dag vrij 

21 juli 2021 Wisseldag, kennismaken met de nieuwe leerkracht 

22 juli 2021 Schoolverlatersavond 

23 juli 2021 Laatste schooldag, leerlingen 12.00u vrij 

Verjaardagen tot en met 22 augustus

 

Lette groep Roze 10 jaar Roel groep Paars 13 jaar 

Nikki groep Goud 11 jaar Angelly groep Blauw 9 jaar 

Bob groep Paars 13 jaar Loek groep Oranje 13 jaar 

Fibi groep Rood 10 jaar Abdallah groep Roze 12 jaar 

Ip groep Rood 10 jaar Sara groep Groen 12 jaar 

Nancy groep Oranje 13 jaar Lana groep Blauw 9 jaar 

Nout Groep Roze 12 jaar Rico groep Groen 12 jaar 

Quinten groep Geel 11 jaar Mike groep Rood 10 jaar 

Sepp groep Groen 12 jaar Juub groep Geel 11 jaar 

Alex groep Goud 10 jaar Petrie groep Rood 10 jaar 

Van de directie 
Beste ouders, 

Hierbij Nieuwflits nummer 10. We naderen het einde van het schooljaar en hebben nog 

een druk programma voor de boeg om alles goed af te sluiten. De schoolverlaters zijn 

zich aan het voorbereiden op de uitvoering van de musical. De andere groepen hebben 

nog CITO’s gehad en super goed gewerkt.  Binnenkort krijgen alle kinderen hun rapport 

mee naar huis en zullen er oudergesprekken gepland worden. We wensen jullie alle-

maal een fijn weekend! 



Wonderland Oisterwijk 
Wonderland 2021!! (23 t/m 27 augustus)  

Dit jaar geen lange rijen voor het inschrijven van de kinderen maar ge-

heel coronaproof online inschrijven. Ben je tussen de 5 en 12 jaar oud en wil je een fan-

tastische week beleven? Schrijf je dan in voor Wonderland. Dit kan vanaf 28 juni a.s. 

vanaf 19.00 uur!! Ga naar www.wonderland-oisterwijk.nl en schrijf je in, betalen doe je 

met ideal (je betaald slechts 30,- euro voor een hele week). Natuurlijk hebben we ook 

dit jaar een programmaboekje dit ontvang je op de eerste dag van Wonderland. Wij 

hebben er zin in, jij ook?   

De Medezeggenschapsraad, dat is niets voor mij! 
 

Dat dachten wij ook, ongeveer 6 jaar geleden. Wij, dat zijn Roel van den Bersselaar en 
Timo Klinckenberg, allebei vader van een dochter die in groep Oranje zit. Dat betekent 
voor ons dat onze meiden naar het Voortgezet Onderwijs gaan en dat wij de MR gaan 
verlaten. Een mooi moment om eens terug te kijken. Klopte het beeld dat we vooraf 
hadden van het MR-werk? We dachten dat het veel tijd zou kosten. Nou, dat is wel 
gebleken, maar liefst 4 avonden (van 19.30 -21.30) per schooljaar! Waar gaat het dan 
over, tijdens zo’n overleg? Nou, over van alles. Over schooltijden, over de benoeming 
van de nieuwe adjunct-directeur, over de mogelijkheden van samenwerking met De 
Coppele, over de klimaatbeheersing in het schoolgebouw, over de begroting en jaarre-
kening en inzet van onderwijsmiddelen. Kortom, veel zaken waar onze kinderen direct 
mee te maken hadden en ook een aantal onderwerpen waar ze niets van merken, maar 
die wel belangrijk zijn.  

 

Los van de inhoud is het ook leuk dat je goed geïnformeerd bent over wat er op school 
gebeurt. Voor ons zit het er op. Terugkijkend zeggen we allebei, de Medezeggenschap-
sraad, dat was echt wel iets voor mij! We wensen iedereen heel veel succes op deze 
mooie school, met alle ontwikkelingen die gaan komen. Wij vonden het erg leuk via de 
MR ons steentje bij te dragen aan de basisschooltijd van onze kinderen. Willen jullie dat 
ook? Laat het weten aan Anouk, Mitchell, Petra, Ilse, Joost, Ingrid, Nienke, Birgitta, Kris-
tel, Corrine, Meike, Olga, Maud, Imke, Milou of Anton. Zij helpen je graag verder!  



Wisseldag 
Op woensdag 21 juni maken de kinderen van 9.00u tot 10.30u kennis met hun nieuwe 

groep en leerkracht. Ook nieuwe leerlingen zijn dan welkom op SBO Mozaik. Na de pau-

ze van 10.30u gaat iedereen weer terug naar zijn eigen groep. 

Corona maatregelen 
De Corona maatregelen zijn vanaf 26 juni zodanig versoepeld door de overheid dat we binnen school 
weer bijna op het ‘oude normaal‘ zitten. Dit betekent niet dat er geen aandacht meer is voor eventueel 
besmettingsgevaar, integendeel. We blijven de volgende maatregelen in acht houden: 
- 1,5 meter afstand voor volwassenen; 
- handen wassen; 
- hoesten en niezen aan de binnenkant van de arm; 
- kinderen en medewerkers met Corona gerelateerde klachten blijven thuis en laten zich (bij voorkeur) 
testen; 
- dit schooljaar vragen we ouders nog niet op het schoolplein en in de school te komen als dit niet nood-
zakelijk is; 
- bij de rapportgesprekken mag u op school komen, u kun er ook voor kiezen om het gesprek online te 
doen. Hierover communiceren we later nog bij het plannen van de gesprekken. 

Als team zijn we blij en opgelucht dat we deze aanpassingen kunnen doen. Hopelijk kunnen we na de 
zomervakantie verder versoepelen. We houden u op de hoogte. 

Parro en chatfunctie 
De Parro app is een handig middel voor leerkrachten om de laten zien wat er allemaal in 

een schoolweek gebeurd. Daarnaast kunnen we met ouders contact leggen voor bijvoor-

beeld ouderavonden of vervoer voor een uitstapje. Daar is deze app destijds voor in het 

leven geroepen. Tijdens de lockdown hebben we de chatfunctie open gezet zodat leer-

kracht en ouders makkelijk met elkaar konden communiceren. Voor die periode was het 

een heel bruikbaar middel. Nu we weer een tijdje op school onderwijs geven en we elkaar 

ook fysiek meer kunnen ontmoeten gaan we de chatfunctie weer uitzetten. Jullie kunnen 

ons uiteraard via de telefoon en de mail nog steeds bereiken. Ook een afspraak maken met 

de leerkracht is natuurlijk geen probleem.  

 



Wist je dat... 
- de zonnebloemen steeds hoger worden? 

- op de laatste pagina enkele foto’s staan? 

- ze niet allemaal even groot zijn, maar sommige foto’s al wat ouder zijn? 

- je nog steeds foto’s mag doorsturen? 

- helaas het zwemmen voor groep 7 en 8 op het Staalbergven weer niet door is gegaan vanwege het 

weer? 

- de schoolverlaters naar kamp Vught zijn geweest? 

- er hard wordt gewerkt aan de musical? 

- de kinderen van groep Blauw naar de boerderij van de ouders van Nicolle zijn geweest? 

- de kinderen druk zijn geweest in de pauzes met kleine kikkertjes die overal opdoken? 

- we een nieuwe directeur hebben gevonden, Robb Udo? 

- we heel benieuwd naar hem zijn? 

 




