SBO Mozaik Nieuwsflits
In deze Nieuwsflits

Van de directie

• Van de directie

Met een goed gevoel kijken we terug op de afgelopen periode. Het was hectisch op
school doordat verschillende collega’s waren afwezig door Corona. Daarna kwam er
ook nog een griepgolf voorbij. Gelukkig hebben we geen klassen naar huis hoeven sturen, maar het was af en toe passen en meten. Dank aan alle collega’s voor hun flexibiliteit om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. We hebben een hele prettige
ouderavond gehad op 15 maart waarbij we van ouders feedback hebben gekregen over
ons visietraject. Nog enkele weken en dan staat de volgende vakantie alweer voor de
deur, in het kader daarvan nog een bericht over luxeverzuim van de leerplichtambtenaar.

• Agenda
• Verjaardagen
• Luxeverzuim
• Naschoolse sport
• Visiebijeenkomst met ouders
• Schoolfotograaf

Agenda
30 maart

Schoolfotograaf

15 april

Goede vrijdag = vrije dag

18 april

2e paasdag = vrije dag

25 april t/m 6 mei

Vakantie

26 en 27 mei

Hemelvaart = vrije dagen

Verjaardagen april en mei
Shahin 13 jaar

Groep Oranje

Nienke 11 jaar

Groep Geel

Xavier 11 jaar

Groep Goud

Keyan 10 jaar

Groep Goud

Sem 13 jaar

Groep Paars

Stijn 12 jaar

Groep Groen

Benthe 11 jaar

Groep Groen

Lars 10 jaar

Groep geel

Dylano 10 jaar
Bente 13 jaar
Amy 10 jaar

Groep Rood
Groep Oranje
Groep Rood

Phyllon 10 jaar

Groep Goud

Mercedes 12 jaar

Groep Roze

Leerplicht en luxeverzuim
Vanuit de leerplichtambtenaar hebben we het verzoek gekregen om de regels rondom verlof onder de aandacht te brengen. Om vrij te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan genoemd in
de Leerplichtwet (artikel 13):
- Het gaat om een gezinsvakantie.
- De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van u of uw partner.
- Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
Een verzoek tot vrijstelling heet officieel ‘beroep op vrijstelling’. Een dergelijke aanvraag kan slechts 1x per
jaar worden ingediend. Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in. Liefst minimaal 8 weken van tevoren.
Wanneer een leerplichtig kind zonder toestemming toch buiten de schoolvakantie vrij heeft, heet dit
‘luxeverzuim’. De leerplichtambtenaar kan een proces verbaal opmaken. Dit heeft meestal financiële gevolgen voor de ouders.

Naschoolse sport
De naschoolse sport is weer gestart en ook kinderen van SBO Mozaik mogen hier aan meedoen.
Aanmelden kan via de website www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl (Activiteiten, November,
Naschoolse Sport 2021-2022, Inschrijving Naschoolse Sport) of door een mailtje te sturen naar
juf Marian, marian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl.
Hieronder vinden jullie nog even alle verder info op een rijtje:
Voor wie:

Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de Coppele EN de Mozaik.

Waar: Gymzaal Coppele.

Wanneer:

Dinsdagmiddag van 15:00 t/m 16:00 uur voor de kinderen uit de groepen
5 en 6.
Dinsdagmiddag van 16:00 t/m 17:00 uur voor de kinderen uit de groepen
7 en 8.

Visiebijeenkomst ouders
Op 15 maart hebben we met een klein groepje ouders gesproken over de opbrengsten van de studiedag van het team. Met
ouders hebben we gesproken over de welke dingen op Mozaik belangrijk zijn. Wat moeten we zeker blijven doen en waarin
kunnen we ons verbeteren. Enkele voorbeelden die zijn besproken:
Welke aspecten vinden ouders prettig:

•
•
•
•
•
•
•

welkom, de persoonlijke aandacht. We kennen bijna alle kinderen van elkaar;
leerlingen worden gezien op school, bijvoorbeeld de ontvangst 's morgens;
kinderen kunnen starten met een nieuw hoofdstuk op school. Ook na een minder goede dag is er de volgende dag weer
een lege bladzijde. Elke dag een nieuwe kans;
de leerling staat voorop;
geen oordeel over het negatieve gedrag, uitzoeken waar het door komt. We proberen verder te kijken dan het gedrag aan
de buitenkant;
je bent bij ons geen uitzondering, je mag zijn wie je wil/bent = veiligheid;
differentiatie in tempo, als het nu even niet lukt dan proberen we het later;

Wat mogen we als school meer doen:

•
•
•

dat ouders elkaar kunnen ontmoeten;
leerlingen meer betrekken bij hun ontwikkelingsproces (didactisch en pedagogisch);
het contact met ouders net na de start van hun kind. Voor sommige ouders was het lastig dat ze geen/weinig van school
terug hoorde. Vooral als je uit een stressvolle periode komt is het spannend hoe de start is;
Al met al een hele fijne bijeenkomst met wellicht een vervolg. We houden u op de hoogte.

Schoolfotograaf...
Op woensdag 30 maart komt de schoolfotograaf. Alle leerlingen zullen op de foto worden
gezet en elke klas. Later zal er een gelegenheid zijn om foto’s te bestellen. Schoolfotograaf Kiek komt de foto’s maken net als afgelopen jaar en zal ook zorgen voor de bijbestellingen. Broertjes en zusjes van andere scholen kunnen samen op de foto vanaf 12.15u.
De fotograaf zal dan nog even blijven om hier gelegenheid voor te geven.

