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Agenda

 

29 september ouderavond  

4 oktober schoolreisje 

5 oktober studiedag—leerlingen vrij 

23 oktober jaarfeest op school 

24 t/m 28 oktober vakantie 

Volgende week donderdag 29 september is onze eerste ouderavond. We star-
ten deze avond om 19.30u met een korte algemene inleiding voor iedereen. 
Daarna gaat u naar de klas van uw zoon/dochter om kennis te maken met de 
leerkrachten en andere ouders. Deze avond krijgt u informatie over de school-
ontwikkelingen en over de specifieke zaken in de klas. Zoals het rooster, de les-
sen, de algemene afspraken en wat nog meer van belang is voor het onderwijs. 
De ouders van groep Paars en Oranje krijgen extra informatie over het vervolg-
onderwijs.  

We hopen u allemaal te zien en te spreken. 

Van de directie 
Beste ouders, 

De eerste drie weken van het schooljaar zijn alweer achter de rug. We zijn dit schooljaar 

goed gestart met een positieve sfeer op school. De pauzes zijn dit schooljaar iets inge-

kort. Niet alle kinderen vinden dit fijn, maar wij merken dat er minder akkefietjes zijn. 

De keuze voor een kortere pauze hangt samen met de onderwijstijd die de leerlingen 

moeten krijgen en de korte schooldag die we hebben (8.45u tot 14.45u). We hebben 

besloten dat we de pauze met 5 minuten gaan verlengen (naar 20 minuten) zodat de 

kinderen iets langer buiten kunnen zijn. We zullen hier op de ouderavond van 29 sep-

tember op terugkomen. Tot dan! 



Ouders gezocht voor MR Mozaik 
Binnen de oudergeleding van onze MR is een vacature ontstaan! 

Welke ouder/verzorger zou graag als MR-lid aan de slag willen gaan? 
Net als iedere school in Nederland, kent SBO Mozaik een Medezeg-
genschapsraad (MR). Hierin zijn zowel leerkrachten als ouders verte-
genwoordigd. De MR bestaat uit 4 leden: 2 personeelsleden (juf In-
grid/groep Blauw en juf Corrine/groep Groen) en 2 ouders (Aniek 
Beemer en ‘vacature’). Voor de tweede plaats in de oudergeleding 
heeft de MR dus een vacature. 

Daarom hierbij een oproep aan onze ouders/verzorgers die interesse hebben, zich te melden bij Robb Udo 
(r.udo@stgboom.nl). 

De vergaderingen van de MR vinden 5x per jaar ‘s avonds plaats. 

Onderwijsnest 
Sinds vorig schooljaar zijn basisschool de Coppele en SBO Mozaik samen een 
onderwijsnest. Dat houdt in dat we jaarlijks ongeveer 8 Pabostudenten verwel-
komen die binnen onze scholen de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. 

De studenten lopen een half jaar stage in een groep en zullen na deze periode 
wisselen van groep. 

Naast Pabostudenten zijn er zowel op de Coppele als op Mozaik ook studenten 

van andere opleidingen: onderwijsassistenten en pedagogiek. Als er een stu-

dent stageloopt in de groep van uw kind, zal deze zich in de komende weken via 

Parro aan u voorstellen 

Boeken sparen voor je school / kinderboekenweek 
Van 5 oktober t/m 16 oktober is het kinderboekenweek! Tijdens de kinderboekenweek 

zijn er altijd acties om extra aandacht te vragen voor lezen. Lezen is en blijft heel belang-

rijk voor kinderen, daarom moet het ook leuk zijn. Hierbij enkele acties: 

Bij boekhandel Oisterwijk en boekhandel GianottenMutsaers kun je meedoen met een 

spaaractie voor de schoolbieb. Als je kinderboeken koopt, kun je het bonnetje bij ons op 

school inleveren. Wij kunnen dan voor een bepaald bedrag gratis boeken uitzoeken. In 

de bijlage vindt u meer informatie.  



Privacy stichting BOOM 
Stichting BOOM heeft een IBP beleid. Dit staat voor informatiebeveiliging en privacy. Dit beleid staat 
op de site van Stichting BOOM (link bij organisatie) en geldt voor alle scholen van Stichting BOOM. 
Onderdeel van dit beleid is de AVG. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt voor 
de hele Europese Unie (EU) en daarmee ook voor basisscholen. Een voorbeeld behorend bij een 
school is dat de school vooraf altijd schriftelijk toestemming aan ouders moet vragen als de school 
foto’s maakt en deelt waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn. Een klassenfoto mag niet vanzelf-
sprekend gemaakt en gedeeld worden. Hier moet toestemming voor worden gegeven. Deze toestem-
ming vraagt de school bij de inschrijving van de leerling met behulp van het toestemmingsformulier 
(Toestemming Privacy). Ieder jaar kunt u als ouder overwegen om de toestemming wel/niet te verle-
nen. U kunt als ouder te allen tijde de toestemming intrekken door dit schriftelijk en/of via de mail 
aan te geven. 

Scholen mogen wel een pasfoto maken voor het gebruik binnen de school. Deze eventuele foto wordt 
toegevoegd aan het leerlingvolgsysteem. De foto dient allen voor de identificatie en wordt nimmer 
met anderen gedeeld. 

Uit ervaring weten we dat ouders en verzorgers zelf soms ook foto’s maken van activiteiten, denk aan 
een musical. We zijn niet verantwoordelijk voor het delen van deze gemaakte foto’s. Wel willen we u 
er op wijzen dat ook hier de AVG van kracht is. Het delen van beeldmateriaal zonder toestemming is 
niet toegestaan. 

Bovenstaande tekst leest best zakelijk. Onze scholen gaan zorgvuldig om met informatie en de privacy 

van u en onze leerlingen. Om dit te onderstrepen wilden we bovenstaande toch graag met u delen.

Wist je dat... 
- we heel blij zijn met ouders die zich hebben aangemeld voor de ouderraad 

- we ook heel blij zijn met de ouders die in de bibliotheek op school komen helpen 

- we sinds dit schooljaar een eigen moestuin hebben, dichtbij school op loopaf-

stand 

- we deze samen met leerlingen gaan onderhouden als onderdeel van ons onder-

wijs 

- we o.a. als doel hebben om eigen groenten te gebruiken bij de kooklessen 

- we een positief inspectiebezoek hebben gehad 

- we 10 oktober hier de officiële terugkoppeling van krijgen 

-  

 


