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Meester Tjeerd heeft een zoon 
gekregen! 
Op 1 oktober hebben meester Tjeerd 
en zijn vrouw een tweede prachtige, 
gezonde zoon gekregen: Fedde heet 
hij. Fedde en zijn moeder maken het 
heel goed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennismakingsmiddag 
De kennismakingsmiddag in de 
Erfgooiersspeeltuin was heel 
geslaagd. Wij willen graag de 
Ouderraad bedanken die hier aan 
financieel heeft bijgedragen.  
De middag was informatief en er was 
een ontspannen sfeer. Het was 
heerlijk weer en de kinderen 
vermaakten zich prima. 
 
De Kinderboekenweek 
Van maandag 2 oktober t/m vrijdag 13 
oktober hadden wij op school de 
Kinderboekenweek.  
De start was op maandagochtend in 
de gymzaal met een liedje en het 
verhaal van Kikkeruil. Iedere groep 
kreeg mooie boeken mee voor in de 
klas.  
 
De school is deze dagen spannend 
versierd. De kinderen hebben ook 
geholpen met Gruwelijk enge 
knutselwerken.  
 
Er worden deze dagen speciale 
Gruwelijk enge Piebiekaarten 
uitgedeeld en natuurlijk zijn de PBS 

beloningen ook Gruwelijk eng. 
Bijvoorbeeld de Gruwelijk enge 
gerechten om te maken.   
Bloedsoep, Brrrrrr…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de bibliotheek is een 
Voorleestribune. Hier worden enge 
verhalen voorgelezen.  
 
Op vrijdag 13 oktober wordt de 
Kinderboekenweek afgesloten met 
een poppenvoorstelling, helemaal 
passend bij het thema van de 
kinderboekenweek. 
Met mooie klassieke muziek en na 
afloop een goed gesprek met elkaar 
over griezelen. 
 
Staking 
Vorige week donderdag was de school 
gesloten i.v.m. de nationale staking 
voor het Primaire onderwijs. Een groot 
deel van onze leerkrachten waren 
naar de staking in het Zuiderpark in 
Den Haag om een signaal af te geven 
aan het kabinet. De sfeer was prettig 
en de staking is goed verlopen. 
 
Informatieavond en 
oriëntatiegesprekken ouders 
schoolverlaters 
Op maandag 6 november is er voor de 
ouders van de schoolverlaters een 
informatieavond over het Voortgezet 
onderwijs. Er wordt informatie 
gegeven over de toelatingscriteria en 
er komen vertegenwoordigers van drie 
scholen een presentatie houden over 
de school. 



 

De week erop zijn de 
oriëntatiegesprekken voor het 
voortgezet onderwijs voor de ouders 
van de schoolverlaters. 
 
Informatiescherm in de hal 
Wij hebben sinds deze week een 
digitaal informatiescherm hangen in de 
hal, voor het kantoor van de 
conciërge.  
Hier kunt u actuele en algemene 
informatie lezen en foto’s kijken van 
activiteiten die op school zijn geweest. 
 
SPBS: Schoolwide Positive 
Behavior Support 
Op onze school gebruiken wij SPBS 
voor het creëren van een omgeving 
die het leren bevordert en 
gedragsproblemen voorkomt.  

De drie pijlers (waarden) waarop 
SWPBS op Het Mozaïek rust zijn de 
basiswaarden: Respect, 
Verantwoordelijkheid en Veiligheid. 
Deze waarden zijn voor de kinderen 
gevisualiseerd door gebruik te maken 
van onze mascotte “Piebie”. Op vaste 
plekken in de algemene ruimtes en in 
de klassen hangen posters waarop 
Piebie laat zien welk gedrag verwacht 
wordt in die ruimte. 

Elke week staan in de hele school 
dezelfde afspraken centraal. Over 
deze afspraken wordt minimaal één 
keer per week een les gegeven 
rondom de verwachtingen gewenst 
gedrag, vaak wordt hierbij gebruik 
gemaakt van rollenspellen. 

Uitgangspunt binnen onze school is 
om zoveel mogelijk het gewenste 
gedrag te bekrachtigen en ongewenst 
gedrag te negeren. Belangrijk daarbij 
is het geven van complimenten en 
Piebiekaarten, gekoppeld aan de  

verwachtingen van gewenst gedrag. 
Het geven van complimenten gebeurt 
gedurende de hele dag, waarbij het 
gewenste gedrag concreet wordt 
benoemd. 

Naast het bekrachtigen van gewenst 
gedrag, is er ook een duidelijke 
procedure voor het reageren op 
ongewenst gedrag. Binnen de school 
zijn heel duidelijke afspraken over hoe 
we met elkaar omgaan en wat wel en 
niet kan en mag.  

D.m.v. rollenspellen (de leerkracht laat 
het ongewenst gedrag zien) weten de 
leerlingen wat ongewenst gedrag is. 
En horen zij welke consequentie 
hierop kan volgen. De leerlingen 
weten zo welk gedrag welke 
consequentie tot gevolg kan hebben. 

 

 
 
 
 
 
Mag ik mij even voorstellen? 
Wij willen graag een aantal 
medewerkers van het Mozaïek die u 
wat minder vaak ziet of spreekt, zich 
laten voorstellen aan u, zodat u weet 
wie zij zijn en wat hun bijdrage is op 
het Mozaïek. In de volgende 
maandbrieven stelt iedere keer 1 
medewerker zich voor. Deze week 
start met Annelies van de 
administratie. 
 
Mag ik mij even voorstellen? Ik ben 
Annelies en als u naar Het Mozaïek 
belt, dan krijgt u meestal mij aan de 
telefoon. Ik zorg dat uw vraag of 
boodschap bij de goede persoon 



 

terecht komt en ook als u een e-mail 
stuurt naar info@sbomozaiek.nl dan 
stuur ik uw e-mail door naar de juiste 
persoon. Regelmatig ontvangt u via de 
e-mail of op papier brieven van mij. Ik 
verzorg de leerlingenadministratie met 
alles daaromheen. Als leerlingen ziek 
zijn of (nog) niet op school, dan bel ik 
de ouders. Als kinderen even een 
rustige plek nodig hebben, dan komen 
ze even bij mij in mijn kantoor werken. 
 
Wat ik bijzonder vind aan Het Mozaïek 
is de zorg en interesse in ieder kind 
afzonderlijk. Ook het brede aanbod 
aan activiteiten die heel belangrijk zijn 
voor hun ontwikkeling maar niet direct 
uit een taal- of rekenboek komen, 
zoals bijvoorbeeld het aanbod van 
verschillende vormen van cultuur, hun 
creativiteit prikkelen met de creatieve 
opdrachten, het gezamenlijk  
verzorgen van de moestuintjes op het 
dakterras, de natuurlessen buiten en 
de leerlingenraad. 
 
Zelf heb ik 1 zoon, die dit jaar gestart 
is op het voortgezet onderwijs.  
Wij hebben 2 honden en ik vind het 
heerlijk om met de honden door het 
bos te wandelen en buiten te zijn. Ik 
woon in Eemnes en ik probeer 
regelmatig op de fiets naar het 
Mozaïek te komen. Ik houd van lezen, 
tuinieren, speel piano en tennis. 

 

 
Datums om te noteren 
Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 
oktober 
Herfstvakantie 
 
Maandag 6 november 
Informatieavond ouders 
schoolverlaters over Voortgezet 
onderwijs 
 
Maandag 13 en 16 donderdag 
november 
De oriëntatiegesprekken voor de 
ouders van de schoolverlaters 
 
Dinsdag 5 december 
Sintviering 
 
Donderdag 21 december 
Kerstviering 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van het Mozaïek, 
Birgitte Plasmans 
Directeur 
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