
 

 

oktober 
 
Sinterklaas 
Op zaterdag 18 november arriveert 
Sinterklaas weer in ons land. Op 
school maken we er een gezellige tijd 
van. Vanaf 21 november is de school 
mooi versierd. Daarbij zal de 
verhaallijn van het Sinterklaasjournaal 
gevolgd worden. Op vrijdag 17 
november zal in de groepen MB4, 
BB1, BB2, BB3 lootjes worden 
getrokken. Op woensdag 29 november 
mogen de kinderen in hun klas een 
schoen zetten.  

 
 
 
 
 
 

 
Dag van Respect 
Op donderdag 9 november hadden wij 
op school de dag van Respect. In de 
groepen is daar op verschillende 
manieren aandacht aan besteed, zoals 
bijvoorbeeld door samen een poster te 
maken. 
 
PBS-toppers 
Lutein en Jesse uit BB1 zijn de PBS- 
toppers van de maand oktober.  
Zij gaan elke dag zelfstandig met de 
trein naar school! Wat een toppers! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is de moeder van Delena uit MB1. 
Zij is onze PBS- topper omdat zij ons 
super heeft geholpen met het kaften 
van boeken. Daar zijn wij heel blij 
mee. 
 
Medisch handelen op school 
Wij worden op school regelmatig 
geconfronteerd met leerlingen die 
klagen over pijn die meestal met 
eenvoudige middelen te verhelpen is, 
zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn 
ten gevolge van een insectenbeet. 

Ook krijgen wij steeds vaker het 
verzoek van ouders om hun kind de 
door een arts voorgeschreven 
medicijnen toe te dienen.  

Met het oog op de gezondheid van 
leerlingen is het van groot belang, dat 
personeelsleden in alle situaties 
zorgvuldig handelen.  

Er zijn hierbij drie te onderscheiden 
situaties:  

1.De leerling wordt ziek op school. 

Uitgangspunt op Het Mozaïek is dat er 
geen medicijnen worden verstrekt en 
dat een leerling die echt ziek is 
geworden, naar huis moet.  

 



 

Als een leerling niet echt ziek is, maar 
wel pijn in zijn buik of hoofd heeft, 
hebben wij een pilletje tegen alles 
(placebo = vitamine C). Dit werkt bijna 
altijd. 

Bij ouders die wat verder weg wonen 
of werken, snappen wij dat het lastig is 
om direct hun kind op te komen halen. 
Wij zullen dan altijd in overleg gaan 
over wat op dat moment 
mogelijk is en kunnen in 
uitzonderingsgevallen 
bijvoorbeeld een 
paracetamol verstrekken aan 
de leerling.  

2.Het verstrekken van medicijnen op  
verzoek. 
Leerlingen krijgen soms medicijnen of 
andere middelen voorgeschreven die 
zij een aantal malen per dag moeten 
gebruiken, dus ook tijdens schooluren. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes 
voor astma, medicijnen bij AD(H)D, 
antibiotica of een spuit voor 
behandeling van de gevolgen van 
allergieën, of iets dergelijks. 

Als dat nodig is, dient u als ouder een 
medicijnverklaring op school te 
ondertekenen. Dit is te vinden bij de 
administratie. Door dit formulier 
zorgvuldig in te vullen en te 
ondertekenen, geeft u als ouder 
duidelijk aan wat voor het welzijn van 
uw kind belangrijk is, en de school 
weet precies wat moet worden gedaan 
en waar ze verantwoordelijk voor zijn.  

Als er iets verandert in de medicatie, 
dan moet de verklaring weer opnieuw 
worden ingevuld. 

 
 

3.Medische handelingen 
Leerkrachten op Het Mozaïek kunnen 
en mogen geen medische handelingen 
uitvoeren. Dit houdt concreet in, dat 
reguliere medische handelingen, 
bijvoorbeeld het op regelmatige tijden 
toedienen van injecties, zetpillen of 
sondevoeding etc. als gevolg van een 
chronische ziekte of aandoening, te 
allen tijde door ouders dienen te 
worden uitgevoerd of door een 
bevoegde derde die daarvoor 
door de ouders is gemachtigd, 
denk bijvoorbeeld aan een 
wijkverpleegkundige.  

Bij ongevallen op school 
waarschuwen wij direct de 
ouders en nemen de nodige acties. Er 
zijn diverse leerkrachten geschoold als 
BHV-er. 

Informatiebord 
Heeft u al gekeken? In de hal, bij de 
kamer van onze conciërge, hangt ons 
nieuwe digitale informatiebord. Iedere 
week wordt daarop nieuwe actuele 
informatie gezet.  
Leuke actuele foto’s en informatie wat 
verschillende groepen hebben gedaan 
of informatie over wat binnenkort komt. 

 
Thema tekenkast en Techniekkast 
Het thema voor de tekenkast is deze 
maand Roofdieren. 
Het thema voor de techniekkast is 
Georello.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Spelletje ‘Erbij of eraf?’ 
Je hebt nodig: 
Potloden, papier, grote handdoek, 10 
kleine spulletjes, klokje of horloge 
 
Persoon A. zoekt 10 kleine spulletjes 
en legt ze op tafel. Iedereen mag er 1 
minuut goed naar kijken.  
Persoon A legt er een handdoek 
overheen. 
De anderen schrijven op wat er onder 
de handdoek ligt. Weten jullie alles 
nog?  
 
Een ander spel: 
Er liggen 10 spulletjes op tafel. Kijk er 
1 minuut goed naar.  
 
Een van de kinderen gaat de kamer 
uit. Er worden een paar spulletjes 
weggehaald. De handdoek wordt over 
de spullen gelegd die er nog zijn. 
Degene die was weggaan komt terug. 
Hij/zij mag voelen onder de handdoek 
en raden wat er nog ligt.  
En: Weet hij/zij wat er is weggehaald?  
 
 
Even voorstellen… 
Mag ik mij even voorstellen? Ik ben 
Peter. Ik ben de conciërge van het 
Mozaïek. Ik ben 53 jaar en woon met 
mijn vrouw en dochter, die op de 
middelbare school zit, in Blaricum.  
 
Als kind al wist ik dat ik voor mijn werk 
iets wilde doen waarbij ik binnen en 
buiten zou kunnen zijn en waarbij ik 
iets voor kinderen kon doen. Ik had er 
toen nog geen idee van op welke 
manier dat zou kunnen. Uiteindelijk 
kwam ik 11 jaar geleden op deze 
school werken.  
 
Als conciërge verricht ik allerlei 
werkzaamheden voor de organisatie 
van de school zoals bijvoorbeeld 

materialen bestellen, het beheer over 
de kopieermachine, maar ook zorg ik 
ervoor dat de schoolpleinen er netjes 
uit blijven zien.  
Daarnaast ondersteun ik de 
leerkrachten als dat nodig is. Dat is 
vaak als een leerling net even wat 
meer persoonlijke aandacht nodig 
heeft.  
Als een leerling bijvoorbeeld een te vol 
hoofd heeft om in de klas te kunnen 
blijven, dan komt hij/zij bij mij zitten. 
Door samen rustig erover te praten en 
bij jonge kinderen door ze te laten 
tekenen probeer ik de leerling weer 
met wat meer ruimte in zijn/haar hoofd 
op een positieve manier terug naar de 
klas te laten gaan.  
 
Geen dag op school ziet er hetzelfde 
uit. Ik kan plannen hebben om 
bepaalde werkzaamheden te doen, 
maar dan kan de dag toch heel anders 
verlopen. Een kind komt met een vol 
hoofd op school of een leerling kan 
vallen of een lekke band hebben.  
 
Ik houd van sport en in mijn vrije tijd  
tennis ik graag. Ik heb altijd 
gevoetbald.  
Mijn dochter voetbalt en tennist en 
sinds kort geef ik met veel plezier 
techniektraining aan het voetbalteam 
waar zij in zit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Datums om te noteren 
Vrijdag 17 november 
Lootjes trekken groepen 
MB4, BB1, BB2, BB3 
 
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 
 


