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Inspectiebezoek 
Op vrijdag 15 juni aanstaande 
verwachten wij op onze school bezoek 
van de onderwijsinspectie.  
 
Uitslag Tevredenheidsonderzoek 
U ontvangt bij deze maandbrief een A-
4 document met in vogelvlucht een 
korte samenvatting van de uitslagen 
van het ouders- en leerling 
tevredenheidsonderzoek. Hoewel wij 
blijven bekijken hoe wij ons onderwijs 
kunnen blijven verbeteren, zijn wij heel 
blij met de goede beoordelingen. 
 
Leerpleinen en Zomerfeest 
De leerpleinen worden volop door de 
leerlingen gebruikt. Het zijn erg fijne 
extra werkplekken.  
 
Om het bedrag bij elkaar te brengen 
voor een deel van de kosten van de 
leerpleinen, willen wij samen met de 
leerlingen na de zomer een 
zomerfeest gaan organiseren.  
U ontvangt later een brief met meer 
informatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVG 
De AVG is in werking getreden, de wet 
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Dit 
betekent dat er vanaf nu dezelfde 
privacywetgeving geldt in de hele 
Europese Unie (EU). 
 

 
Bij onze stichting wordt er 
bovenschools voor alle scholen naar 
gekeken.  
Inmiddels is er al gewerkt aan de 
opzet van een nieuw 
aanmeldingsformulier die voldoet aan 
deze wetgeving. Tevens worden de 
bewaartermijnen van gegevens onder 
de loep genomen. 
U ontvangt als ouder nog een brief 
met meer informatie hierover. 
 

Oproep luizenmoeders/-vaders 
Voor ons Luizenpluis ouderteam zijn 
wij dringend op zoek naar nieuwe 
luizenouders.  Na iedere 
schoolvakantie gaat het team de 
groepen langs om vroegtijdig luizen 
en/of neten te signaleren. Zo 
voorkomen we verspreiding naar 
meerdere leerlingen. Het team doet 
dus heel nuttig werk! U krijgt natuurlijk 
uitgebreid uitleg over de werkwijze.  
 
Schoolverlaters 
Voor onze schoolverlaters loopt hun 
laatste schooljaar op het Mozaïek al 
naar het eind. Deze week hebben zij 
de Doldwaze dagen, naar het Klimbos 
en naar de Efteling. 

 



 

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.  
 
Kennismakingsmiddag nieuwe 
leerlingen 
Voor de nieuwe leerlingen staat alweer 
de kennismakingsmiddag gepland. Op 
woensdagmiddag 11 juli kunnen de 
nieuwe leerlingen voor het komend 
schooljaar komen kennismaken met 

de andere nieuwe leerlingen van hun 
groep en de leerkracht(en). 
 

 
 
Knutseltip: bootje op water 
Knip uit tijdschriften blokjes van gelijke 
grootte in blauw, licht-blauw bruin, 
geel, wit en rood. Zorg ervoor dat de 
blokjes niet helemaal uit de kleur 
bestaan maar dat er ook wat tekst of 
deel van een afbeelding op staat. Dat 
geeft een speels effect. Plak de 
‘mozaiek’-stukjes op een vel papier en 
maak het bootje op water na. 
 
Datums om te noteren 
Studiedag 
Maandag 2 juli 2018 
Vrijdag 20 juli 2018 
 
Zomervakantie 
Maandag 23 juli 2018 t/m vrijdag 2 
september 2018 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van het Mozaïek, 
Birgitte PlasmansDirecteur 


