
 

 

Maandbericht februari 
 
Zwemles Vangnet in zwembad 
Lieberg 
Er zijn nog wat plekken vrij voor 
zwemles voor diploma A. Dit is 
bedoeld voor leerlingen van onze 
school uit groep 6, 7 en 8, die nog niet 
in het bezit zijn van het zwemdiploma 
A.  
Zij kunnen gebruik maken van de 
regeling Zwemles Vangnet. Dit is 
georganiseerd en wordt betaald door 
de gemeente Hilversum. 
 
De zwemlessen voor de kinderen van 
onze school zijn op de vrijdagmiddag 
van 14.45 tot 15.30 uur. In zwembad 
De Lieberg. 
 
Een inschrijfformulier kunt u bij onze 
administratie ophalen. U kunt dit 
formulier bij het zwembad inleveren. 
 

 
 
Studiedag 25 januari, bezoek 
leerkrachten aan de NOT 
Op 25 januari bezoeken onze 
leerkrachten de NOT, de Nederlandse 
Onderwijs Tentoonstelling. 
Dit is in de Benelux de grootste beurs 
voor inspiratie en vakkennis voor het 
onderwijs. We hopen daar weer een 
hoop inspiratie en informatie op te 
doen voor onze school. 
De leerlingen zijn die dag vrij. 
 
 
 
 

 
Belangrijk: Goede fietsverlichting 
 

 
 
Wij zien ’s ochtends nog veel kinderen 
op de fiets arriveren zonder (goede) 
verlichting.  
In de winterperiode waarbij het ’s 
ochtends nog donker is als de 
kinderen naar school fietsen, is het 
voor hun veiligheid van groot belang 
dat zij goede verlichting op de fietsen 
hebben en zo worden gezien door de 
medeweggebruikers. 
Wilt u voor de veiligheid van uw kind, 
regelmatig nakijken of de 
fietsverlichting nog werkt en zo nodig 
de lampen vervangen of repareren?  
 
Vergadering Leerlingenraad 
Afgelopen donderdagmiddag was er 
weer een leerlingenvergadering. 
Onderwerpen die besproken werden 
zijn onder andere:  
Toestellen voor het schoolplein voor 
alle leeftijden, goede fietsverlichting, 
meer apparaten op school en zachte 
stoelen. 
Op de NOT beurs gaan verschillende 
medewerkers kijken voor inspiratie 
voor buitenspeelgoed/pleinplakkers. 
De zachte stoelen in de klas zit er 
helaas niet in. Wel kunnen de groepen 
als PBS beloning een afgesproken tijd 
de zachte stoelen lenen voor in de 
klas.  
Een tip van de leerlingenraad is of we 
de oude laptops misschien kunnen 
verkopen. Daarnaast is er nagedacht 
over goede gebruiksregels voor 
eventuele nieuwe Ipads. 
De leerlingenraad heeft ook 
meegedacht of de school iets kan 
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doen om te zorgen dat meer kinderen 
met goede fietsverlichting gaan 
fietsen. Daar kwam een aantal goede 
ideeën uit. 
 
Knutselidee: Regenboog egeltje 

 
Teken het gezichtje, pootjes en navel 
van de egel na met zwarte stift op wit 
papier. 
 
Maak daaromheen de ring van 
stekeltjes met verschillende kleuren 
stift. 

Datums om te noteren  
Studiedagen, de leerlingen zijn vrij 
Vrijdag 25 januari 2019 
Maandag 11 februari 2019 
Donderdag 28 maart 2019 
 
Voorjaarsvakantie 
Maandag 18 februari t/m  
vrijdag 22 februari 2019 
Meivakantie 
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van het Mozaïek, 
Birgitte Plasmans, directeur 
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