
 

 

Maart 
 
Leerlingenraadverkiezingen 
Woensdag 15 maart, als Nederland 
naar de stembus gaan, gaan de 
leerlingen van Het Mozaïek stemmen 
voor de leerlingenraad. 
 
Met een leerlingenraad kunnen de 
leerlingen hun stem laten horen. Zij 
zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen 
en het is een goede oefenplek om te 
leren argumenteren en dit te 
gebruiken. Zo oefenen de leerlingen in 
menings- en besluitvorming en zijn zij 
beter voorbereid op het leven in een 
democratische samenleving. 
 
Er zijn best veel leerlingen die zich 
verkiesbaar willen stellen voor de 
verkiezingen en met allemaal 
prachtige ideeën. Er zullen 6 
leerlingen gekozen worden om zitting 
te nemen in de leerlingenraad. Uit elke 
bovenbouwgroep 2 leerlingen.  
 
We wensen alle kandidaten heel veel 
succes tijdens de verkiezingen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiedag 
Op donderdag 16 maart heeft onze 
school een studiedag. De leerlingen 
zijn die dag vrij. 
 
 
 
 

 
Tekenkast en Techniekkast 
Het thema voor de tekenkast deze 
maand is Lente/ Bloemen en voor de 
techniekkast is het thema Stick Storm. 
 
 
 
 
 
 
 

PBS Ouderavond 
Op donderdagavond 6 april vanaf 
19.30 uur a.s. is er weer een PBS 
ouderavond. U komt toch ook? 
 
Nieuwe bomen op bij de 
hoofdingang 
U heeft het waarschijnlijk al 
opgemerkt. Er zijn drie grote bomen 
geplant bij de hoofdingang van de 
school. Door deze bomen hopen we 
onze school te beschermen tegen de 
wind en direct zonlicht. 
 
Tevens zijn we met een 
buurtcoördinator van Hilversum Noord 
in gesprek i.v.m. het groenplan van de 
gemeente Hilversum. Het doel van het 
groenplan is het versterken van het 
groene karakter van Hilversum.  
We zijn in gesprek over het plaatsen 
van fruitbomen in de groenstroken 
rondom de school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PBS 
Op het Mozaïek werken we met een 
drietal waarden waar we onze 
gedragsafspraken aan hebben 
gekoppeld, namelijk: 
veiligheid, respect, en 
verantwoordelijkheid. 
 
Deze maand hebben we aandacht 
voor de waarde veiligheid. 
Wanneer kunnen we ons veilig voelen 
op school? Dit hebben we met elkaar 
besproken. 
 
Het gaat over hoe we ons gedragen 
richting elkaar en hoe we met onze 
omgeving omgaan.  
 
Daarom hebben we de volgende 
afspraken gemaakt: 

1. Ik houd mijn handen en mijn 
voeten bij mezelf. 

2. Ik gebruik de spullen waarvoor 
ze bedoeld zijn. 

 
De kinderen van het Mozaïek kunnen 
dit erg goed. We zien bijvoorbeeld in 
de klassen dat de spullen van school 
netjes blijven, waardoor we ze goed 
kunnen gebruiken! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zapp weekjournaal 

 
 
Een aantal leerlingen uit BB3 mocht 
als interviewer een vraag stellen aan 
Chris Vos, kampioen snowboarding, 
WK Paralympics.  
Zondag 5 maart werd dit uitgezonden 
in Zapp Weekjournaal.  
 
U kunt het terugkijken op internet, via 
Zapp Weekjournaal/afleveringen/ 5 
maart. 
 
Leesspelletje 
Een speurtocht door het huis 
Schrijf de volgende opdrachten op 
kaartjes en zet daarmee een 
speurtocht uit in uw huis. Aan het eind 
verstopt u een versnapering.  
Bijvoorbeeld: 
– kijk bij het raam ... en bij het raam 
ligt een briefje met de tekst: 
– loop maar naar bed ... enzovoorts. 
Succes verzekerd! 
 
Datums om te noteren 
Studiedagen 
Donderdag 16 maart 2017 
Dinsdag 11 april 2017 
 
Ouderavond PBS 
Donderdagavond 6 april 2017 
 
Paasviering 
Donderdag 13 april 
2017 
 
Paasvakantie 
Vrijdag 14 april t/m maandag 17 april  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team van het Mozaïek, 
Birgitte Plasmans 


