SBO Mozaik Nieuwsflits
In deze Nieuwsflits

Van de directie

• Van de directie

Beste ouders,
Hierbij de eerste nieuwsflits van het schooljaar. In de nieuwsflitsen houden we
u op de hoogte te houden van de gebeurtenissen op Mozaik. Via de Parro app
krijgt u ook informatie vanuit de klas. Op deze manier hopen we u van voldoende informatie te voorzien m.b.t. school en de klas. De nieuwsflits zal ongeveer
maandelijks worden verstuurd.

• Agenda
• Verjaardagen
• Ouderavond
• Boeken voor schoolbieb
• Schoolreisje
• Even voorstellen….

We gaan er met elkaar een fijn schooljaar van maken en zoals het er nu naar
uitziet zullen we elkaar fysiek weer wat vaker gaan ontmoeten. Tot snel!

• Vrijwillige ouderbijdrage
• Sjors Sportief
• Wist je dat…
• Zonnebloemfoto’s

Agenda
28 september
29 september
30 september
22 oktober
25 t/m 29 oktober

Schoolreisje
Studiedag, alle leerlingen vrij
Algemene ouderavond
Jaarfeest en afscheid meneer Anton
Herfstvakantie

Verjaardagen September en Oktober
Senna 9 jaar
Daniel 10 jaar
Gijs 11 jaar

Groep Goud
Groep Goud
Groep paars

Noud 10 jaar
Kiki 10 jaar
Lot 12 jaar

Groep Geel
Groep Goud
Groep Paars

Dirk 10 jaar
Denzel 12 jaar
Sepp 12 jaar
Siem 8 jaar
Fares 9 jaar

Groep Geel
Groep Oranje
Groep paars
Groep Goud
Groep Rood

Mick 9 jaar
Teun 11 jaar
Dylan 12 jaar
Dion 12 jaar
Lois 11 jaar

Groep Rood
Groep Roze
Groep Paars
Groep Paars
Groep Groen

Ouderavond 30 september
Op donderdag 30 september organiseren we weer een algemene ouderavond op school. We vinden het fijn om
ouders weer te kunnen ontvangen. Wel hebben met elkaar enkele afspraken gemaakt om het zo veilig mogelijk
te kunnen organiseren:
- Per leerling komt er 1 ouder naar school.
- De voorlichting is alleen in de eigen klas, dus geen centrale bijeenkomst.
- We ontvangen u graag om 18.45u en om 19.00u start de bijeenkomst.
- Bij Corona gerelateerde klachten vragen we u thuis te blijven.
- We blijven zo veel mogelijk op gepaste afstand van elkaar.
Er komt volgende week een bericht in de Parro app waarmee u zich kunt aanmelden bij de leerkracht.

Boeken voor schoolbieb
Van 6 t/m 17 oktober is het weer het thema van de Kinderboekenweek: worden
wat je wil. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen
voor je schoolbieb!’. Lezen is een feestje. Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren
door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne
boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna. Zo werkt het Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Brunawinkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij
Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde
bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester.
Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.

Schoolreisje 28 september
In de bijlage vindt u een brief met extra informatie over
het schoolreisje naar de Efteling. Graag goed doornemen.
Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Even voorstellen!
Mijn naam is Milou Akkermans, ik ben 20 jaar oud en doe de opleiding
Pedagogiek op Hogeschool Fontys in Tilburg.
Dit jaar mag ik tweedejaars stagiaire zijn op SBO Mozaik in klas Blauw!

Een paar weetjes over mij:
- Ik woon in Goirle.
- Ik houd van gezelligheid met vriendinnen.
- Ik heb hiervoor de MBO opleiding sociaal werk gedaan en al verschillende stages gelopen.

Op dinsdag en woensdag zal ik op school zijn, wat ik ontzettend leuk
vind! Mocht je zin hebben in een praatje, heb je een vraag of wil je wat
van me weten, dan sta ik hier altijd voor open!

Lieve groetjes, Milou.

Ouderbijdrage
U krijgt binnenkort via de Parro app een verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te
betalen. Dit gaat via een Tikkie. Van deze vrijwillige bijdrage gaan we op schoolreisje,
zorgen we voor attenties tijdens vieringen, etc. De vrijwillige bijdrage is dit schooljaar
€25 en wordt beheerd door de ouderraad van SBO Mozaik.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Sjors Sportief en Sjors Creatief
Op donderdag hebben alle leerlingen een boekje meegekregen dat vol staat
met allerlei creatieve en sportieve activiteiten, aangeboden door de verenigingen in gemeente Oisterwijk. U kunt zoeken naar passende activiteiten en uw zoon of dochter inschrijven via de
website van Sjors Sportief.

Wist je dat...
- we dit schooljaar gestart zijn met 8 groepen
- er 15 nieuwe kinderen zijn gestart op Mozaik
- Lex, Zahra, Bruce, Sieb, Vince, Liyam, Sam, Dylano, Joudi, Amy, Mick, Lois,
Sjors, Bram, Jessie en Pearl van harte welkom op SBO Mozaik!
- er nog enkele zonnebloemen zijn doorgegroeid deze zomer, bedankt voor de
foto’s!
- we bijna naar de Efteling gaan en daar erg veel zin in hebben!!

