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Jaarfeest 

Volgende week vrijdag, 21 oktober, organiseren we het jaarfeest. Vorig schooljaar 

stond dit jaarfeest in het teken van het afscheid van meneer Anton. Deze dag is bedoeld 

om de verjaardag van ons gebouw te vieren. Basisschool de Coppele en SBO Mozaik 

hebben daarom op deze dag een feestelijk programma. Een gedeelte van de dag staat in 

het teken van workshops. Alle kinderen van Mozaik worden verdeeld in groepjes zodat 

iedereen door elkaar zit. De workshops worden gegeven door onze eigen leerkrachten 

in de klassen. Het andere dagdeel hebben we een voorstelling op school in het teken 

van de kinderboekenweek: Gi-Ga-Groen. 

Van de directie 
Wat vliegt de tijd. Nog een weekje naar school en dan hebben we alweer herfstvakan-

tie. Deze week sluiten we gezellig af met ons jaarfeest op vrijdag. Ons schoolreisje was 

weer een groot succes en alles is heel goed verlopen. Alle ouders die hebben gereden, 

heel erg bedankt daarvoor. We beseffen dat we regelmatig een beroep doen op ouders 

voor rijden met uitstapjes en excursies. Niet iedereen kan hiervoor tijd vrijmaken en dat 

is natuurlijk geen probleem. Fijn dat we het tot nu toe nog altijd kunnen regelen. We 

hebben weer een ouderraad op volle sterkte, daar zijn we blij mee. Als het goed is 

wordt er in de herfstvakantie gestart met het aanpassen van het schoolplein zodat we 

wat extra speelmogelijkheden krijgen. Een impressie kun je zien op school. Fijne vakan-

tie alvast! 



Executieve vaardigheden  

Op school en thuis doen zich allerlei situaties voor waarbij er een beroep wordt gedaan op de executieve vaardigheden van 
kinderen. Denk maar aan het luisteren naar de leerkracht of papa of mama, de aandacht bij een opdracht kunnen houden, om 
hulp durven vragen of het kunnen klaarleggen van de school- of sporttas. Na de herfstvakantie besteden we gericht aandacht 
aan deze executieve vaardigheden. Hiervoor gaan we de autometafoor gebruiken. Een metafoor die past bij de belevingswe-
reld van onze kinderen en ervoor zorgt dat we samen in begrijpelijke en visuele taal met onze leerlingen over deze belangrijke 
breinfuncties kunnen praten.  Aan het begin van de week wordt in iedere klas aandacht besteed aan een vaardigheid. Dit ge-
beurt in een vaste volgorde zodat over een aantal maanden alle vaardigheden zijn besproken en geoefend.  

Via deze link vindt u meer info over de executieve vaardigheden: 

https://www.youtube.com/watch?v=mCIEWVFQYb8&t=7s  

 

 

Vakantieschool 
Op 25 oktober organiseer ik wederom de Vakantieschool. 
Deze is toegankelijk voor alle kinderen uit gemeente Oisterwijk van de groepen 3 t/m 8.  
Indien het deelname geld een probleem is, mogen de kinderen gratis deelnemen. 
 
Deze keer in het thema Halloween. Ik wil vragen of u de bijgevoegde informatie voor mij wilt verspreiden onder uw leerlingen/ 
cliënten/ inwoners? 
Dit kan zijn bijv. in de nieuwsbrief, het opvangen van de poster in uw gebouw, het verspreiden op social media of het op pa-
pier afgeven aan de betreffende mensen.  
 
Voor vragen ben ik ten alle tijden bereikbaar.  
Dezelfde informatie is ook te vinden op mijn website: www.sannevandenhoven.nl/activiteiten  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sanne van den Hoven 

https://www.youtube.com/watch?v=mCIEWVFQYb8&t=7s
http://www.sannevandenhoven.nl/activiteiten


Opbrengst jaarfeest oktober 2021 
Tijdens het jaarfeest van vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van meneer Anton. 

De kinderen hebben toen een sponsorloop gehouden om geld in te zamelen voor een goed 

doel dat meneer Anton een warm hart toedraagt: Light of Life. In de link vindt u een nieuws-

brief waar onze school en kinderen ook nog vermeld worden. U krijgt een indruk waaraan het 

geld is besteed. 

https://light-of-life.email-provider.eu/web/xgzsysvj6i/jwuowimg1w/28gm1ltpnb/vhlwrvpyyb 

Oproep: ouders gezocht 
We willen graag weten wie van onze ouders een onderwijsbevoegdheid heeft. Het komt 

wel eens voor dat we door ziekte geen vervanger kunnen vinden. Het is dan prettig om in 

nood eventueel terug te kunnen vallen op een ouder. Mocht u een onderwijsbevoegdheid 

en interesse hebben om af en toe een keer in te vallen op BS de Coppele of SBO Mozaik, 

dan mag u een mail sturen naar: r.udo@stgboom.nl 

Coronatesten 

We hebben op school nieuwe coronatesten gekregen van de overheid. Op school zijn er op dit moment geen extra maatrege-

len, maar als u enkele testen nodig heeft dan kunt u dat bij mij aangeven. Ik zal ze dan aan uw zoon/dochter meegeven. We 

geven ze niet standaard aan iedereen mee.  



Wist u dat 

- we op vrijdag bij de gym twee stagiaires hebben 

- ze Jesse en Max heten 

- na de herfstvakantie twee nieuwe leerlingen starten in groep Rood 

- en een nieuwe leerling start in groep Blauw 

- we heel blij zijn met onze nieuwe bieb-ouders die elke dag een uur de bibliotheek 

bezetten! 

- we iedereen een hele fijne vakantie wensen! 


