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Agenda

 

22 juni Studiedag  -  leerlingen vrij 

4/5/6 juli Kamp groep Oranje en Paars 

12 en 13 juli Rapportgesprekken 

15 juli Studiedag  -  leerlingen vrij 

20 juli Wisselochtend  -  kennismaken in de nieuwe groep 

22 juli Laatste schooldag tot 12.00u  

Verjaardagen juni

 

Van harte gefeliciteerd!!  

Joudi 10 jaar Groep Rood Sil 8 jaar Groep Blauw 

Brent 10 jaar Groep Geel Jaap 9 jaar Groep Rood 

Roan 12 jaar Groep Roze Zahra 8 jaar Groep Blauw 

Noella 13 jaar Groep paars Willem 9 jaar Groep Blauw 

Ieke 13 jaar Groep Oranje Haily 9 jaar Groep Blauw 

Thijs 12 jaar Groep Groen Tyano 12 jaar Groep groen 

Van de directie 
Beste ouder(s), 

De laatste periode van het schooljaar is weer aangebroken. Altijd een hectische, maar ook leuke 

tijd met veel verschillende gebeurtenissen. Vooral voor de schoolverlaters is dit een bijzondere 

tijd. Er zal meer aandacht worden besteed aan de musical en het naderende afscheid van SBO 

Mozaik. Ook het schoolkamp is een speciaal moment. Voor de overige leerlingen zijn de toetswe-

ken gestart. Toetsen maken is niet de grootste hobby van de meeste leerlingen, maar het is be-

langrijk voor ons om te kijken of we voldoende vorderingen hebben gemaakt. Ze doen het heel 

goed allemaal! Na de toetsen gaan we aan de slag met de rapporten. Blok alvast 12 en 13 juli in 

uw agenda voor de rapportgesprekken. De schoolverlaters hebben geen rapportgesprekken 

meer.  



Passend voetbal 
Voetballen voor kinderen die wat extra tijd en aandacht nodig hebben. Trainingen die geschikt zijn 

vanaf 6 jaar voor jongens en meisjes met een vorm van autisme, ADHD, DCD, epilepsie of een lichame-

lijke beperking. Dit wordt georganiseerd bij Jong Brabant in Berkel-Enschot. Kijk in de bijlage voor 

meer informatie. 

Wonderland 

Wonderland (kindervakantiewerk Oisterwijk) bestaat dit jaar 50 jaar !!! en dat gaan we groots vieren. 

Een hele week vol activiteiten voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Je kunt je inschrijven vanaf 16 mei a.s. om 19.00 uur opent de inschrijving! 
Doe het snel want vol is vol. 

Kosten voor een hele week zijn slechts 30,- . voor meer informatie kun je terecht op onze website: www.wonderland-Oisterwijk.nl 

Passend handbal 
Ook bij handbalvereniging White Demons kun je komen handballen als je wat meer tijd en aandacht nodig hebt. Dus 

hou je niet van voetballen? Kijk in de bijlage voor meer informatie. 

Flessenactie 
Dit schooljaar geen Jantje Beton, maar een Flessenactie! Vanaf dinsdag 7 juni mogen de kinderen lege flessen mee 
naar school nemen. De opbrengst van de flessenactie gaat naar nieuwe buitenspelmaterialen. We kunnen daar dan 
bijvoorbeeld nieuwe voetballen, springtouwen, pionnen en goals voor kopen. Ook zullen we een deel van de op-
brengst gaan gebruiken om het schoolreisje in september 2022 van te betalen. Want we willen natuurlijk weer met 
z'n allen naar De Efteling. De flessenactie loopt t/m vrijdag 17 juni. Tussentijds 
zullen we het aantal ingeleverde flessen communiceren via Parro. Dus kinderen, 
haal de garage maar leeg en neem de flessen mee naar school!  

Groetjes van de Ouderraad  



Art in Oisterwijk 
Morgen, op 3 juni, opent Art in Oisterwijk (www.artinoisterwijk.com). Op Mozaik hebben enkele klassen (Blauw, Rood, Geel en Goud) teke-

ningen gemaakt die nu bij het gemeentehuis te bezichtigen zijn. Een kleine impressie: 

 

Fietsexamen 
Vandaag was voor alle basisschoolkinderen in gemeente Oisterwijk het praktijk fietsexamen. Met een fijn 
zonnetje erbij heeft iedereen ‘redelijk’ ontspannen gefietst. Ik heb wel enkele gespannen koppies gezien…. 
Onze kinderen hebben het supergoed gedaan want ze zijn allemaal geslaagd! Op de laatste pagina enkele 
foto’s. 

Nieuwe leden voor de ouderraad gezocht!! 
 

Volgend schooljaar zijn we op zoek naar 3 ouders die graag willen aansluiten bij de ouderraad. Dit is een 
groepje ouders dat de school helpt met allerlei activiteiten. Wat doet de ouderraad zoal: 

• af en toe een boodschap doen voor verschillende activiteiten in het jaar,  

• helpen bij de kerstviering, 

• helpen om de dag vlot te laten verlopen als de schoolfotograaf er is,  

• afscheidscadeautjes maken voor de kinderen van groep 8, 

• helpen bij de afscheidsavond van groep 8,  

• meedenken over een sponsoractie 

• de centrale hal versieren in de thema's door het schooljaar heen 

 
Juf Milou is het aanspreekpunt tussen Mozaik en ouders.  
Lijkt het u leuk om aan te sluiten en heeft u een beetje tijd over? Neem dan contact op met juffrouw 
Milou  --> m.vanlaak@stgboom.nl. Zij kan u nog veel meer vertellen.   



Enkele foto’s van het fietsexamen  
 

 

Wist je dat... 
* juf Anouk van groep Roze binnenkort met zwangerschapsverlof gaat? 

* juf Imke van groep Paars volgende week woensdag weer terug komt van haar zwangerschapsverlof? 

* we juf Anouk een fijne tijd wensen en veel geluk! 

* we blij zijn dat juf Imke weer gaat starten! 

* alle leerlingen van groep Oranje en groep Paars zijn geslaagd voor het examen EHBO!  

* ze daar heel veel voor geoefend hebben op school en dat ze trots mogen zijn op zichzelf! 

* de voorbereidingen voor de eindmusical in volle gang zijn 

* het heel fijn is dat ook enkele ouders hierbij meehelpen 

* aanstaande maandag in groep Groen een nieuwe leerling start, welkom Jasper! 

 

 

 

 

 


