
 

 

December 
 
Versiering 
Afgelopen dinsdag is onze school 
weer door de Ouderraad prachtig 
versierd. De hal is omgetoverd in de 
slaapkamer en de werkkamer van de 
Sint.  
Bij de keuken en de 
leerkrachtenruimte staat de knusse 
open haard in Sinterklaassfeer.  
Er is van alles om te bekijken voor de 
kinderen! 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoekend en ontdekkend leren 
Wij werken samen met het 
wetenschapsknooppunt Utrecht. Zij 
gaan uit van de didactiek van het 
onderzoekend en ontwerpend leren. 
Leerlingen worden daarbij 
gestimuleerd om zelf actief kennis te 
vergaren, door vragen te stellen, door 
onderzoek te doen en zo tot 
oplossingen te komen. Het accent ligt 
dus, naast het opdoen van kennis, op 
het aanleren van 
onderzoeksvaardigheden en het 
ontwikkelen van een onderzoekende 
houding. 
 
De stappen die wij daarbij volgen 
tijdens de lessen Techniek is:  
Er is een probleem dat om een 
oplossing vraagt. 
Hierna volgt de fase van het 
observeren of verkennen van het 
probleem. Dan volgt de fase van het 
onderzoek doen en daar conclusies uit 
trekken, of van het ontwerp 
vervaardigen.  

De onderzoeksconclusies (of het 
ontwerp) worden gepresenteerd.  
Er vindt een evaluatie (en eventuele 
verdieping) plaats. 
 
Wij gebruiken hiervoor de 
techniekkast. Dat is een 
kast op wieltjes waarin elke 
6 weken nieuw 
techniekmateriaal zit. Alle 
groepen maken daar 
gebruik van. 
 
PBS 
Op het Mozaïek werken we met een 
drietal waarden waar we onze 
gedragsafspraken aan hebben 
gekoppeld, namelijk: 
veiligheid, respect en 
verantwoordelijkheid. 
 
Deze maand vieren we Sinterklaas en 
Kerst. Best een drukke en 
spannende tijd voor veel 
kinderen. Op school 
besteden we daarom deze 
periode en tijdens de 
vieringen extra aandacht aan 
de PBS-afspraken: 
 
Veiligheid 
- Ik zit rustig op mijn plaats. 
- Ik houd mijn handen en mijn 

voeten bij mezelf. 
- Ik stop als de leerkracht dat 

zegt. 
Respect 
- Ik doe mee. 
- Ik gedraag me respectvol naar 

anderen. 
- Ik volg de aanwijzingen van de 

leerkracht op. 
Verantwoordelijkheid  
- Ik ga voor de viering naar de 

wc. 
- Ik help anderen als dat nodig 

is.  



 

De leerkrachten oefenen deze 
afspraken extra vaak in de klassen en 
delen extra piebiekaarten uit om goed 
gedrag te belonen en vooral te 
versterken. Hierdoor hopen we met 
elkaar een fijne en gezellige 
decembermaand te hebben.  
 
Recept-ideeën 
De komende tijd zal er in de 
maandbrief een aantal ideeën staan 
voor leuke en gezonde lekkernijen of 
traktaties, voor op school of voor thuis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een Piet- en Sinterklaasmandarijn 
Met wiebeloogjes, stift, watten en 
papier tover je een mandarijntje om in 
een Sinterklaastraktatie. Ook leuk voor 
in de schoen! 
 
Als je goed kijkt naar de foto zie je dat 
de baard van Sinterklaas van een half 
make-up schijfje is gemaakt, de kraag 
van Piet van een trappetje van een 
reep papier waar je een cirkel van 
maakt en de pietenbaret zijn een paar 
repen papier kunstig aan elkaar 
geniet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mandarijnpietjes 
Als er minder tijd is om te knutselen, 
dan kan je ook mandarijnpietjes 
maken met een cupcake hoedje. 
 
Wat heb je nodig? 
Vrolijke papieren bakvormpjes voor 
muffins, Engelse drop, pepernoten, 
mandarijnen, zakjes, watervaste stift 
en saté-prikkers. 
 
Teken met watervaste stift een 
gezichtje. Verdeel de pepernootjes 
over zakjes en plak ze vast in de 
papieren bakvormpjes. Knip kunstige 
hoedjes van de overige bakvormpjes 
en prik het geheel aan elkaar met een 
saté-prikker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sneeuwman popcornbeker 
Makkelijker kan bijna niet!  
Doe popcorn in doorzichtige bekers, 
teken er met een zwarte watervaste 
stift oogjes en een mondje op en met 
een rode of oranje stift een neusje. 
Gebruik een rood lintje voor de das en 
klaar! 
 

 



 

Even voorstellen… 
Mag ik mij even voorstellen? Ik ben 
Mieke Hilverts, voor de kinderen 
bekend als juf Mieke. Ik ben 35 jaar en 
woon in Leusden. Daar woon ik al mijn 
hele leven. 

Ik werk al 11 jaar als logopediste op 
het Mozaïek. Mijn werkdagen zijn 
dinsdag, donderdag en vrijdag, om de 
week ben ik er ook op woensdag. Op 
de andere dagen werk ik op de Indon, 
de collega-school in Bussum. 

Vroeger wilde ik kraamverzorgster 
worden, maar al snel wilde ik iets met 
kinderen doen. Ik paste heel veel op 
en vond het heel leuk om iets te doen 
met kinderen die wat meer 
ondersteuning nodig hebben. Daarom 
ben ik logopedie gaan studeren. 

Op school onderzoek en behandel ik 
de leerlingen met problemen in de 
spraaktaalontwikkeling. Kinderen 
komen bij mij alleen of in een groepje. 
Ook geef ik groepslessen bij de 
kleutergroepen, waarbij ik taallessen 
geef.  
 
Ik vind het een uitdaging om een 
oefening in een spelletje te doen, 
zodat een kind niet doorheeft dat hij 
aan het oefenen is. 

In groep 8 geef ik samen met de 
leerkracht debatteerlessen. Heel leuk 
om te doen! Daarnaast loop ik ook 
pleinwacht, plak ik een pleister 
wanneer nodig en organiseer ik 
bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest. 

 

 

In mijn vrije tijd hou ik erg van 
creatieve dingen; ik bak veel taarten 
en hou van knutselen. Ook ben ik 
trotse tante van een neefje en nichtje, 
waar ik graag leuke dingen mee doe!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoenenmemory 
Dit spel wordt gespeeld als het 
bekende 'Memory' geheugenspel met 
kaartjes, maar in plaats van kaartjes 
gebruik je echte schoenen.  
Verzamel véél paren schoenen, gooi 
ze flink door elkaar en zet ze dan in 
rijen onder en naast elkaar op de 
vloer. Leg samen over iedere schoen 
een hand-/theedoek, of een lapje stof.  
 
Schuif de schoenen met de lap erover 
nog wat door elkaar om het extra 
moeilijk te maken en misschien moet 
je zelfs eerst nog even een paar 
liedjes zingen, zodat iedereen weer 
vergeten is waar de schoenen nou 
precies stonden! Dit hangt van de 
leeftijd van de kinderen af. 

Nu mag iedereen om de beurt twee 
lapjes optillen om te kijken wat eronder 
ligt. Goed onthouden welke schoenen 
je ziet en proberen twee gelijke 
schoenen te vinden. Als ze 
verschillend zijn, dan mag je in de 
volgende ronde weer proberen. Als je 
twee dezelfde hebt, mag je ze pakken 
en nóg een keer twee doeken optillen. 
Wie uiteindelijk de meeste schoenen 
heeft verzameld, heeft gewonnen. 



 

 

Tekentip 
 

 
 
Knip een sleutelgat uit een vel zwart 
papier. Plak een wit vel erachter. Maak 
een mooie (Sinterklaas)tekening. Zo is 
het net of je door een sleutelgat naar 
binnen gluurt. 
 
Datums om te noteren 
Woensdag 29 november 
Schoen zetten in de klas 
 
Dinsdag 5 december 
Sintviering 
 
Donderdag 21 december  
Kerstviering 
 
Zaterdag 23 december t/m  
zondag 7 januari 
Kerstvakantie 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van het Mozaïek, 
Birgitte Plasmans 
Directeur 

 


