
SBO Mozaik Nieuwsflits 
In deze Nieuwsflits 
• Van de directie 

• Agenda 

• Verjaardagen 

• Coronabeleid 

• Buurtgezinnen 

• Opleidingsschool 

• Stagiaires 

• Naschoolse sport 

• Communie 

• Wist je dat... 

Agenda

 

22-10  Jaarfeest en afscheid meneer Anton 

25-10 t/m 29-10  Herfstvakantie 

1-11 Hoofdluiscontrole  

10-11 Studiedag, de kinderen zijn vrij 

4-11 tot 12-11 Mediamasters bovenbouw 

Verjaardagen November

 

 

Dyairo 12 jaar Groep Paars Angelina 12 jaar Groep Oranje 

Ryan 11 jaar Groep Roze Jayden 12 jaar Groep Paars 

Zakaria 9 jaar Groep Blauw Pearl 10 jaar Groep Geel 

Bruce 7 jaar Groep Blauw Ries 12 jaar Groep Paars 

Shenna 11 jaar Groep Roze Koen 10 jaar Groep Geel 

Van de directie 
Beste ouders, 

Nog ongeveer een week en dan is het alweer herfstvakantie. Na de herfstvakantie zal 

het op SBO Mozaik toch een beetje anders zijn. Meneer Anton zal ‘s morgens niet meer 

op het schoolplein staan om alle kinderen en ouders te begroeten. Tijdens het jaarfeest 

op vrijdag 22-10 zullen we afscheid nemen van elkaar. Anton gaat andere leuke dingen 

doen, zoals hij vaak zegt. De gastvrijheid die Anton altijd uitstraalt zullen we proberen 

voort te zetten. Iedereen is welkom op SBO Mozaik. We hopen meneer Anton een fijn 

en welverdiend afscheid te kunnen geven waar hij nog lang aan zal terugdenken.  

Alvast een hele fijne vakantie gewenst! 



Buurtgezinnen 
In ieder gezin zit het weleens tegen en soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op. We kunnen het ons 

allemaal voorstellen als je te maken hebt met een scheiding, er ziekte in het gezin is of een kind extra zorg nodig heeft. Dat 

vraagt veel van ouders en soms dreigt dan de emmer over te lopen. Voor die gezinnen is in de gemeente Oisterwijk een nieuw 

initiatief gestart: Buurtgezinnen. Onder het motto van ‘opvoeden doen we samen’ koppelt Buurtgezinnen gezinnen die het 

zwaar hebben aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kin-

deren wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. 

Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kin-

deren opgroeien in hun eigen gezin. Buurtgezinnen zoekt voor 

overbelaste gezinnen een steungezin. Dit steungezin helpt en 

biedt steun gericht op de kinderen in het gezin. Buurtgezin-

nen wil zo voorkomen dat de kinderen gaan lijden onder de ge-

zinsproblemen. De steun varieert van een dagdeel per week tot 

maximaal een weekend per 2 weken. Kun jij deze steun wel ge-

bruiken of wil je juist deze steun geven? Lees de folder in de bij-

lage of kijk op www.buurtgezinnen.nl Ik kom graag bij je langs om vrijblijvend kennis te maken. Buurtgezinnen Oisterwijk kun je 

ook volgen via Facebook of Instagram. Als je nog vragen hebt, hoor ik het graag. Je mag me ook altijd bellen, als je even ano-

niem wilt overleggen of inzet van Buurtgezinnen passend zou kunnen zijn. Meer info of meteen aanmelden via de site? 

www.buurtgezinnen.nl reggie@buurtgezinnen.nl | Reggie van Himbergen | 06-57552150  

Corona maatregelen op SBO Mozaik na de 
herfstvakantie. 
In de vorige nieuwsflits hebben we aangegeven terug te komen op de 
coronamaatregelen op school. Op dit moment gaan ouders alleen naar 
binnen als dit nodig is. Uit de evaluatie met het team is gekomen dat 
het erg prettig is dat de leerlingen rustig de dag kunnen opstarten en er 
geen ouders in de klas zijn. Aan de andere kant vinden we het belangrijk 
om de communicatielijnen kort te houden en gemakkelijk benaderbaar 
voor u te zijn. Na de vakantie bent u daarom weer van harte welkom 
binnen op SBO Mozaik, maar ‘s morgens dus liever niet in de klas. We 
hopen dat u dit standpunt begrijpt. U hoeft ook niet meer buiten bij het 
hek te blijven staan. En als u een keer een kopje koffie of thee wilt drinken, bent u van harte welkom aan de personeelstafel bij 
het koffieapparaat. 

 



Opleidingsschool  
Sinds dit schooljaar zijn basisschool de Coppele en SBO Mozaik samen 

een opleidingsschool. Dat houdt in dat we jaarlijks ongeveer 8 Pabo-

studenten (leraren opleiding basisonderwijs) verwelkomen die binnen 

onze scholen de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. De studenten 

lopen een half jaar stage in een groep en wisselen na deze periode 

van groep. Naast Pabostudenten zijn er zowel op de Coppele als op 

Mozaik studenten van andere opleidingen actief: onderwijsassisten-

ten, pedagogiek en helpende zorg en welzijn. In deze nieuwsflits stel-

len ze zich aan u voor.  

Tessa 
Hoi allemaal! Ik ben Tessa van Heeswijk, 19 jaar en ik woon in Drunen. De meesten zullen mij al gezien 

hebben op de ouderavond. Op dit moment studeer ik aan de PABO en zit in mijn derde leerjaar. Het 

komende halfjaar loop ik op maandag en dinsdag stage bij Imke (groep paars)! Ik heb erg veel zin in 

mijn stage en hoop een leerzame tijd te hebben. 

 

Jeske 
Mijn naam is Jeske Vugts en sinds 21 september loop ik stage in groep Roze van SBO Mozaik. Ik ben 39 
jaar, ik ben getrouwd en ik heb 2 kinderen. Dit jaar ben ik begonnen in de 2de klas van de flexibele 
deeltijdopleiding aan de Fontys hogeschool in Tilburg. Dit betekent dat ik op dinsdag heel de dag stage 
loop en dat ik op dinsdagavond en donderdagavond zelf naar school ga. Daarnaast moet ik thuis nog heel wat uurtjes zelf stu-
deren. Ik vind het leuk om te wandelen met onze hond, om lekker te koken of om een goed boek te lezen. Ook maak ik graag 
tijd om spelletjes te doen met de kinderen.  
Ik heb heel erg veel zin in dit schooljaar en misschien tot snel.  

 

Sam 
Hallo, mijn naam is Sam Smits. Ik ben 17 jaar oud. Mijn opleiding is ROC Tilburg onderwijsassistent en kinderopvang, ik heb het 

daar nu al heel erg naar mijn zin. Ik zit in leerjaar 2 en heb een hele leuke klas. Ik loop nu stage in groep oranje, mijn stage 

duurt tot het einde van het schooljaar. Ik ben al zeg ik het zelf een heel vrolijk meisje die goed doorwerkt als ze iets heel graag 

wil. Ook heb ik als ik iets echt graag wil heel veel doorzettingsvermogen. Ik wil al sinds kleins 

af aan een juffrouw worden en heb ook nooit iets anders willen doen. Voor de klas staan 

heb ik altijd al leuk gevonden. Vroeger speelde ik namelijk altijd met mijn vriendinnetjes 

schooltje dus dan gaven we de poppen les. Ik ben heel goed in luisteren naar mensen en kan 

goed dus als er vragen zijn of opmerkingen kan ik daar goed naar luisteren. Ook kan ik goed 

omgaan met kritiek en als er kritiek is gegeven probeer ik daar zo snel mogelijk iets mee te 

doen. Het werken met kinderen heb ik altijd al leuk gevonden. Daarom heb ik ook vanaf mijn 

13de oppas werk gedaan en dat beviel me altijd heel goed. Ik kijk erg naar dit jaar uit en ga 

het goed naar mijn zin krijgen op de Mozaik.  



Naschoolse sport! 
  
Het is weer zo ver! Na de herfstvakantie start de Naschoolse Sport (NSS)!! De woorden zeggen het al; na schooltijd 
kan je een extra uurtje gratis komen sporten!  
   
Iedere week ondernemen we andere activiteiten. Denk daarbij aan bijzondere dingen zoals, Bounce-bal, Keeperbal, 
het Superheldenspel of het James Bond spel, maar we gaan ook actief samenwerken met sportverenigingen. Mo-
gelijk komt de vereniging met zijn kennis en materialen naar de zaal, of gaan we juist op bezoek bij de locatie van 
de verenigingen.  
 
Wie kan er deel nemen? Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8. 
 
Hoe kan ik dan deel nemen?! Dat kan door je in te schrijven op www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl (Activiteiten – 
November, Naschoolse Sport 2021-2022, Bekijk meer).  
 
We zien je inschrijving graag tegemoet en als je vragen hebt, kan je mailen naar: 
info@natuurlijkgezondoisterwijk.nl. 
 
Heel graag tot na de vakantie allemaal!! 
 
Sportieve groetjes van alle Beweegcoaches Jeugd, 
 
Linda de Bont 
Mirjam Lagemaat 
Paula Marcelis 
Marian Pijnenburg 
Iris Smulders 

Heilige Communie 
In de bijlage vindt u een brief van de St. Jozef parochie over de Eerste Communie. 

http://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/
mailto:info@natuurlijkgezondoisterwijk.nl


Wist je dat... 
• er na de vakantie weer vier nieuwe kinderen gaan starten op Mozaik? 

- twee kinderen in groep Blauw: Remas en Daymian 

- een leerling in groep Rood: Gijs 

- en een leerling in groep Goud: Jet 

- allemaal van harte welkom op Mozaik! 

• We een hele leuke kinderboekenweek hebben gehad? 

• Sommigen een eigen verhaal hebben gemaakt in ingestuurd? 

• We met enkele groepen hiervoor naar de bibliotheek zijn geweest? 

• Deze week alle klassen naar de Oliemeulen zijn geweest in Tilburg en spinnen, 

slangen en andere dieren hebben bekeken en mogen vasthouden? 

• Het erg fijn was dat er ouders konden rijden? 

• We 30 November en 7+14 December in de ochtend gaan schaatsen in Tilburg met de groepen Geel, Goud, Roze, Groen, 

Paars en Oranje? 

• Groep Blauw en Rood de komende periode 5 dramalessen krijgen van een drama docente? 

• We iedereen alvast een hele fijne vakantie willen wensen? 

 

 


