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Donderdag 24 februari Rapport mee naar huis 

Vrijdag 25 februari Carnaval op school, kinderen 12.00u vrij 

Dinsdag 8 maart Rapportgesprekken 

Donderdag 10 maart Rapportgesprekken 

Dinsdag 15 maart Ouderavond visietraject  

Verjaardagen in Maart

 

 

Laurens 9 jaar Groep Rood Sophie 13 jaar Groep Paars 

Levi 8 jaar Groep Rood Bram 13 jaar Groep Oranje 

Chloé 12 jaar Groep Roze Bram 11 jaar Groep Roze 

Tom 10 jaar Groep Goud Liyam 8 jaar Groep Blauw 

Manou 13 jaar Groep Oranje Juf Imke Groep Paars 

Juf Nicolle    

Van de directie 
In deze korte nieuwsbrief een aantal mededelingen voor de carnavalsvakantie. We zijn 

blij dat we weer bijna terug zijn bij het oude “normaal”. Dit betekent dat bijvoorbeeld 

de oudergesprekken op school weer fysiek plaats kunnen vinden. U kunt zich via Parro 

inschrijven voor deze rapportbesprekingen, hier komt nog een uitnodiging voor. Verder 

bent u van harte uitgenodigd voor een ouderavond met de directie van Mozaik (Joost, 

Karin en Robb) over ons visietraject. Meer informatie vindt u in deze nieuwsflits. Daar-

naast wordt er ook weer een dag vakantieschool georganiseerd door Sanne van den 

Hoven op vrijdag 4 maart.  

Alvast een hele fijne vakantie en/of carnaval gewenst! 

Team Mozaik 



Visietraject 
Op woensdag 9-2-2022 hebben we met het hele team van SBO Mozaik en BS de Coppele een studiedag gehad. Een gedeelte 

van de dag samen, maar ook een gedeelte apart. Met beide teams hebben we de aftrap gedaan om onze visie te herzien. 

“Visie” is voor velen misschien een wat vaag begrip. Wat is daar nu zo belangrijk aan? Het proces van de ontwikkeling van een 

visie is belangrijk omdat je als team weer eens met elkaar stilstaat waar we het uiteindelijk voor doen. Hoe kunnen we met 

elkaar zo goed mogelijk onderwijs geven? Wat vinden we belangrijk? Wat doen we al goed en waar willen we de komende ja-

ren naartoe werken? Hoe kunnen de twee scholen van elkaar profiteren? Deze vragen zijn bijvoorbeeld aan de orde geweest. 

Daarnaast geeft een visie ook houvast. Het moet zichtbaar zijn op school, niet alleen op een poster of in de schoolgids, maar in 

ons dagelijkse handelen. 

We hebben samen de aftrap gedaan op 9 februari en dit onderwerp zal het komende half jaar onderwerp van gesprek blijven. 

Het proces gaan we zichtbaar maken in de school. Op SBO Mozaik komt een boom te staan waar iedereen een briefje, foto, 

tekening of iets anders kan inhangen wat met SBO Mozaik te maken heeft. Wat maakt ons SBO Mozaik? 

We willen dit traject niet alleen doen, daar hebben we ook u als ouder bij nodig. Daarom bent u van harte uitgenodigd om op 

dinsdagavond 15 maart met ons mee te denken. We willen deze avond graag uw input horen. Nadere informatie over de in-

vulling van de avond krijgt u nog van ons. Aanmelden graag via het volgende e-mailadres: j.vandenmeijdenberg@stgboom.nl. 

Prentenboek Döllekesgat 

Vorige week is in groep Blauw het prentenboek voor de Döllekesgatse jeugd uitgereikt door de Jeugdprins. 

Dit prentenboek heet “Eekhoorn en Konijn vieren karnaval in Döllekesgat” en wordt in de lessen behandeld volgens het les-
programma dat door leerkrachten is opgezet. Het verhaal legt de kinderen van groep 1, 2 en 3 in klare taal uit hoe leuk karna-
val is in het mooiste carnavalsdorp van Nederland, Döllekesgat. 

Indien u belangstelling heeft voor het boek is dit voor € 11,11 te koop bij De Feestwinkel in Oisterwijk, te vinden aan de Burge-
meester Verwielstraat 5A in Oisterwijk. 

Vakantieschool 

Op 4 maart wordt op locatie basisschool de Coppele de Vakantieschool wederom georganiseerd. Alle kinderen uit gemeente 
Oisterwijk van de groepen 3 t/m groep 8 mogen hier aan deelnemen. 

Deze keer komt Natuurpedagoog Jael Nouhet voor een ’natuurlijke’ workshop. Kinderen gaan hun eigen afval recyclen, zelf 

thee maken en werken met zintuigen. In de bijlage is een poster en een inschrijfformulier over de Vakantieschool te vinden. 



Wist je dat... 
• we na de vakantie we weer een paar nieuwe leerlingen mogen verwelkomen? 

Maud en Dami in groep Rood 

Job en Florian in groep Blauw 

• Damiën vorige week al is gestart in groep Groen? 

• we hen een hele fijne tijd wensen op SBO Mozaik! 

• carnaval weer voor de deur staat? 

• we weer samen met de ouderraad de school versierd hebben? 

• dit team Mozaik heel blij maakt? 

 

 

 


