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Een meisje! 
Juf Gerda is op 15 december bevallen 
van een gezond, prachtig meisje. Met 
Gerda en Liene gaat alles goed. 
 
TIP: Prentenboek De kusjeskrokodil 
Voor de kleuters is er een leuk nieuw 
voorleesboek: De kusjeskrokodil.  
Het boek gaat over Tim. Tim kan maar 
niet in slaap komen, want telkens komt 
er een eng beest tevoorschijn. Maar 
de beesten zijn helemaal niet eng. De 
krokodil blijkt zelfs een "kusjeskrokodil' 
te zijn. 
 
Het boek staat in de prentenboek top 
tien van 2018.  
Er is een trailer te bekijken op You 
Tube. https://youtu.be/3TIePzB6IHo 
 
 

 
 

 

 

 

PBS 
Op het Mozaïek werken we met een 
drietal waarden waar we onze 
gedragsafspraken aan hebben 
gekoppeld, namelijk: 
VEILIGHEID, RESPECT, en 

VERANTWOORDELIJKHEID. 
 
Daarbij hoort ook het gebruiken van 
Stop-Loop-Praat: 
Als er iets gebeurt wat ik niet leuk vind 
zeg ik “Stop!” tegen de ander, sta ik 
stevig en laat met mijn hand een sterk 
stop-gebaar zien. Ik loop stevig weg 
wanneer mijn stop-teken niet werkt en 
praat met een juf of meester om te 
vragen of hij of zij mij wil helpen. 
 
En als ik “Stop!” hoor zeggen, stop ik 
met wat ik met de ander deed.  
 
De kinderen van het Mozaïek passen 
de Stop-Loop-Praat techniek toe in de 
klas, op het plein en in andere ruimtes 
in de school. Het is heel erg knap dat 
de kinderen ook kunnen stoppen 
wanneer dit aan hen wordt gevraagd. 
We hebben hierdoor een veilige 
omgeving, waarin we met respect met 
elkaar omgaan.  
In de klassen wordt dit deze maand 
extra geoefend.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/3TIePzB6IHo


 

Teken- en Techniekkast 
Het thema van de tekenkast is 
Sprookjes en van de techniekkast 
Clics. 
 

 
 
Smartphonegebruik in het gezin 
Schermen zijn voor kinderen enorme 
aandachtstrekkers en voor ouders 
vaak een bron van ergernis.  

Afgelopen zomer bleek 
uit onderzoek dat 
kinderen zich óók 
ergeren aan het 
mobiele 
telefoongebruik van 
hun ouders. 
 
Als bijlage ontvangt u van Centrum 
voor Jeugd en Gezin meer informatie 
en adviezen i.v.m. smartphonegebruik 
in het gezin.  
 
Stemmen voor buitenspeelgoed  
De leerlingenraad heeft geld 
beschikbaar gekregen voor het 
aanschaffen van nieuw 
buitenspeelgoed. Dit geld is 
geschonken door juf Judith en Lisanne 
bij hun vertrek. 

Om te zorgen dat iedereen zuinig 
omgaat met het buitenspeelgoed, 
heeft de leerlingenraad eerder aan alle 
klassen een brief gestuurd met de 
prijzen. Zodat alle leerlingen weten 

wat het materiaal kost (ook als het 
kapot gaat). 

De leden van de leerlingenraad 
mochten divers buitenspeelgoed 
uitkiezen voor de onder-, midden- en 
bovenbouwgroepen. 

Op maandag 15 januari konden alle 
leerlingen van het Mozaïek hun stem 
uitbrengen op het buitenspeelgoed 
waarvan zij vinden dat het moet 
worden gekocht. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Even voorstellen… 
Mag ik mij even voorstellen?  
Ik ben Corine Vos, orthopedagoog op 
SBO Het Mozaïek. Ik ben 30 jaar en 
woon in Utrecht. Dit is het zevende 
schooljaar dat ik werkzaam ben op 
deze school. Heel lang heb ik als klein 
meisje geroepen dat ik juf wilde 
worden, dit komt waarschijnlijk doordat 
mijn ouders in het onderwijs hebben 
gewerkt. Uiteindelijk heb ik gekozen 
voor de studie orthopedagogiek, 
waarbij ik vakken van leerlingenzorg 
erg interessant vond. Zo ben ik 
uiteindelijk met mijn baan toch op een 
school terecht gekomen. 

Op Het Mozaïek doe ik onder andere 
onderzoek bij leerlingen, bijvoorbeeld 
naar de intelligentie of dyslexie. 
Daarnaast ben ik betrokken bij de 
schoolverlaters, de leerlingen die 
uitstromen naar het voortgezet 
onderwijs. Daarbij ben ik op de 
achtergrond ondersteunend voor de 
leerkrachten. Ook denk ik mee 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jJe0jiiA&id=847FA5D066E8B3737469F664FECAF2227FC5B164&thid=OIP.jJe0jiiADyjRpN_N1naqpwAAAA&q=sprookjes&simid=608055328320128283&selectedIndex=123


 

wanneer leerkrachten vragen hebben 
over een leerling in de klas. Dit doe ik 
niet alleen op het Mozaïek, maar ook 
voor andere scholen van 
samenwerkingsverband Unita. 
Hierdoor kom ik op veel verschillende 
scholen in de regio. Het is erg leuk om 
de verschillen tussen scholen te 
ervaren. 

Naast werken sport ik graag: volleybal 
en hardlopen. En ik maak muziek, 
zowel in een orkest met mijn sopraan 
saxofoon, als thuis in de woonkamer 
op de piano. 

Met de binnenstad van Utrecht op 
loopafstand, bezoek ik ook graag 
kleine popconcerten, een cafeetje of 
de bioscoop.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datums om te noteren 
 
Studiedag 
Maandag 5 februari 2018 
 
Poëzieweek 
Dinsdag 6 februari t/m vrijdag 9 
februari 2018 
 
Rapportavonden 
Dinsdag en donderdag 13 en 15 
februari 2018 
 
Rapport mee naar huis 
Vrijdag 16 februari 2018 
 
Voorjaarsvakantie 
Maandag 6 februari t/m vrijdag  
2 maart 2018 
 
Studiedag 
Donderdag 22 maart 2018 
 
PBS Ouderavond 
Dinsdag 27 maart 2018 
 
Paasviering 
Donderdag 29 maart 2018 
 
Goede vrijdag en Pasen 
Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 
2018 
 
Studiedag 
Dinsdag 3 april 2018 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van het Mozaïek, 
Birgitte Plasmans 
Directeur 
 
 
 


