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Agenda

 

25-04 t/m 06-05 Vakantie 

20-05 Sportdag met de hele school  

26-05 en 27-05 Vrij (hemelvaart) 

30-05 Start toetsweken 

06-06 Vrij (2e pinksterdag) 

22-06 Vrij (studiedag) 

Verjaardagen mei en juni

 

Joes 10 jaar Groep Goud Roan 12 jaar Groep Roze 

Floor 12 jaar Groep Oranje Noëlla 13 jaar Groep Paars 

Justin 11 jaar Groep Geel Ieke 13 jaar Groep Oranje 

Alicia 12 jaar Groep Oranje Sil 8 jaar Groep Blauw 

Joudi 10 jaar Groep Rood Jaap 9 jaar Groep Roos 

Brent 10 jaar Groep Geel Zahra 8 jaar Groep Blauw 

Willem 9 jaar Groep Blauw Hailey 9 jaar Groep Blauw 

Van de directie 
Na een lang paasweekend nu een lange vakantie voor de boeg. Afgelopen week hebben de leer-

lingen van groep Oranje en groep Paars de eindtoets nog gemaakt. Twee ochtenden zijn ze daar 

ongeveer mee bezig geweest. Daarnaast hebben we vorige week een gezellige paaslunch gehad 

met alle klassen. Fijn de hulp die we hierbij hebben gehad van ouders! Door het mooie weer kun-

nen we af en toe ook weer eens een reken– of taalles buiten op het schoolplein doen. Heerlijk dat 

de lente weer begonnen is! We hebben goed nieuws voor onze collega’s: juf Maud, juf Imana, juf 

Kristel en juf Nienke. Zij hebben een vaste aanstelling gekregen bij stichting BOOM en zullen dus 

ook volgend schooljaar bij ons werken! Juf Imke komt in juni weer terug na de geboorte van Ties 

en enkele weken later zal juf Anouk juist met zwangerschapsverlof gaan. Al met al goed nieuws 

op SBO Mozaik.  

We wensen alle kinderen en hun families een hele fijne meivakantie en tot over twee weken! 



Vrijwillige ouderbijdrage 
Sinds 1 augustus 2021 is de wet op de vrijwillige ouderbijdrage aangepast. De ouderbijdrage 

wordt op SBO Mozaik gebruikt voor extra activiteiten zoals in de schoolgids staat aangege-

ven. Ook als ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen mogen alle kinderen 

met de extra activiteiten meedoen. Dit is nu ook vastgelegd in een wet omdat niet alle scho-

len er op deze manier mee zijn omgegaan. Op de volgende pagina vindt u meer informatie.  

Is de vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten op de basisschool en middelbare school 

verplicht? | Rijksoverheid.nl  

Sport 4 Kids 
Onze school doet op 20 mei mee met de sport 4 kids-dag. Dit is een sportdag voor alle 

scholen in de gemeente Oisterwijk. Dit doen we in plaats van de koningsspelen. We krij-

gen elk jaar enkele vragen waarom we niet aan de Koningsspelen meedoen. Omdat we 

keuzes moeten maken in ons programma hebben we gekozen voor de sport4kids-dag. 

Corona-draaiboek 
Hoe kan het onderwijs zo goed en veilig mogelijk door blijven gaan als het coronavi-

rus weer opleeft? Om antwoord te krijgen op die vraag heeft het ministerie van 

OCW de afgelopen periode gesproken met onder andere schoolbesturen, docen-

ten, jongeren, ouders en wetenschappers om te komen tot hoofdlijnen van een 

langetermijnaanpak COVID-19. Ook is er een peiling ontwikkeld om ervaringen op 

te halen. Personeel, ouders, leerlingen en bestuurders wordt gevraagd hier input op 

te geven.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/vraag-en-antwoord/is-de-vrijwillige-ouderbijdrage-op-de-basisschool-en-middelbare-school-verplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/vraag-en-antwoord/is-de-vrijwillige-ouderbijdrage-op-de-basisschool-en-middelbare-school-verplicht
https://survey.survalyzer.eu/ocwcovid19peiling


Bibliotheek  
We zoeken ouders die het leuk vinden om op een dag (of meerdere) in de week de bibli-

otheek op school te bemannen. Het gaat dan om het in– en uitlenen van boeken. We 

kunnen samen afstemmen op welk moment, dit hangt voornamelijk af van de beschik-

baarheid van de ouder(s). Onze voorkeur gaat uit naar de middag. Mocht je hier vragen 

over hebben dan kun je me altijd bellen of mailen.  

J.vandenmeijdenberg@stgboom.nl of 013-5230690 

 

Handle with care 
In de bijlage vindt u een brief met uitleg over Handle with Care. Een initiatief van 

verschillende partijen om kinderen zo snel mogelijk ondersteuning te kunnen bieden 

op school wanneer er iets in de thuissituatie is gebeurd. Via onderstaande link kunt u 

ook informatie vinden. 

Handle with Care (augeo.nl)  

Wist je dat... 
- Frederique, van basisschool de Coppele, met de actie voor Oekraïne €231,15 heeft opgehaald 

- er ook heel veel flessen en knuffels zijn verzameld door kinderen van Mozaik 

- Frederique hier natuurlijk heel blij mee is en wij ook! 

- we nog veel zelftesten op school hebben liggen 

- deze beschikbaar zijn voor kinderen die deze willen gebruiken voor thuis 

- deze testen na de vakantie opgehaald kunnen worden bij meneer Joost 

 

 

 

https://www.augeo.nl/nl-nl/handle-with-care

