
 

 

Maandbericht mei 
 

PBS Lentefeest op het Mozaïek 
 

 
 
Op woensdag 15 mei aanstaande 
vieren we het PBS-lentefeest. Tijdens 
dit feest leert u het Mozaïek en andere 
ouders beter kennen. Ook ziet u wat 
PBS kan betekenen; het positieve 
gedrag van uw kind bevestigen.  
 
We gaan er met elkaar een leuke en 
gezellige middag van maken. Er is 
bijvoorbeeld een springkussen en we 
spelen bingo mét mooie prijzen. Ook 
doen we spelletjes om te leren 
samenwerken en is er een 
voorlichtingsstand over PBS. Bij een 
andere stand kunt u een 
complimenteus cadeautje maken voor 
uw zoon of dochter en natuurlijk is er 
een oudercafé waar u, onder het genot 
van een hapje of een drankje, kunt 
praten met elkaar. 
Broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, 
buurvrouwen; iedereen is van harte 
welkom om te komen!  
 
Sponsorloop voor het Syndroom 
van Usher  
De dag voor de meivakantie vond de 
sponsorloop plaats om geld bij elkaar 

te rennen voor de Stichting Usher 
Syndroom.  
Eerst hebben de kinderen zelf ervaren 
hoe het is om doof en blind te 
zijn door met koptelefoon en 
‘koker’- bril opdrachten uit te 
voeren.  
Na deze ervaring zijn ze op 
pad gegaan om sponsoren te 
zoeken voor de sponsorloop. 
En wat hebben ze dat 
geweldig gedaan!  
 
Nout uit MB3 en Karim uit BB1 gingen 
dezelfde dag al op pad en kwamen de 
volgende dag alweer een nieuw 
formulier halen. De kinderen uit MB1 
met jonge kinderen renden het hele 
rondje en liepen met elkaar 94 
rondjes!  
OB1 met OB2 liepen aangepaste 
rondjes en wisten er maar liefst 211 te 
lopen! Emanuel uit BB3 haalde 120 
euro op! Quinten, Naomi en Kevin uit 
BB1 haalde 113,-, 107,- en 100,70 
euro op. Uit MB2 wilde Mutasem niet 
opgeven en rende na 1 rondje nog 9 
rondjes op zijn sokken. De kinderen uit 
BB2 renden in totaal 114 rondjes!  
De meeste rondjes zijn gerend door 
Niek uit MB4. Hij rende maar liefst 11 
rondjes!   
Wat vast staat, is dat iedereen zijn 
best gedaan heeft en met elkaar 
hebben we een fantastisch bedrag bij 
elkaar gelopen van maar liefst 2616,10 
euro! Super gedaan allemaal!! 

 



 

Schoolfoto’s  
Onze Schoolfotograaf heeft 
alle foto's uitgezocht.  
 
Uw zoon of dochter krijgt 
vandaag een bestelkaart 
mee, hiermee kunt u de 
foto's op internet bekijken 
en bestellen.  
 
Als u de foto's voor 26 mei bestelt dan 
krijgt u er een gratis groepsfoto bij. De 
foto's worden dan op school bezorgd 
en uitgedeeld. 
 
Groente en fruit op het dakterras  
Deze week is er hard gewerkt (in de 
regen!) door BB2 op ons dakterras. 
Het ziet er weer prachtig uit! De 
bakken zijn gevuld met o.a. 
aardbeienplanten, komkommer, verse 
munt en nog meer. De planten worden 
verzorgd (en geoogst) door BB2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR kandidaten gezocht 
In onze Medezeggenschapsraad is 
plek vrijgekomen voor een aantal 
nieuwe leden. Wij zoeken ouders die 
tijd en belangstelling hebben om lid te 
worden. Wilt u zich kandidaat stellen? 
U kunt dit doorgeven aan de leerkracht 
van uw kind. Door middel van een 
stemming zullen de nieuwe leden voor 
de MR gekozen worden. 
 
Avond 4-daagse 
Omdat wij dit jaar de begeleiding niet 
rond konden krijgen, kan het Mozaïek 

helaas niet als school meelopen met 
de Avond4-daagse.  
Als u dit jaar op eigen gelegenheid wilt 
meelopen met uw kind dan kunt u de 
inschrijving regelen op 
www.avond4daagse.nl 
Omdat er op Het Mozaïek veel 
kinderen en ouders zijn die jaarlijks 
mee lopen is er misschien iets af te 
spreken met ouders en kinderen om 
gezamenlijk te lopen. 
Of u zou kunnen informeren of u met 
uw kind bij de school van uw andere 
kind(-eren) kunt aansluiten. 
 
Mag ik mij even voorstellen?  
Ik ben Mieke Dalhuisen, 42 jaar oud 
en woon met mijn man en 3 kinderen 
in Breukelen. Daar woon ik niet al mijn 
hele leven. Oorspronkelijk kom ik, 
zoals nog steeds wel te horen is uit 
een dorp in de prachtige provincie 
Limburg. 
 
Na de meivakantie ben ik met heel 
veel plezier gestart op het Mozaïek en 
werk ik tot de zomervakantie 2 dagen 
als klassenassistente in OB1 bij juf 
Angela. Op vrijdag zullen kinderen mij 
ook tegen gaan komen in andere 
klassen. 
 
De afgelopen jaren heb ik gewerkt op 
een behandelgroep en als ambulant 
sociotherapeut op scholen, binnen de 
kinder- en jeugd GGZ. 
Het werken met kinderen heb ik altijd 
geweldig gevonden en vind ik nog 
steeds het allerleukste wat er is. 
In mijn werk als ambulant 
sociotherapeut heb ik gewerkt op 
verschillende scholen. Dit was altijd 
met kinderen individueel en gericht op 
gedrag. Ik vind het erg leuk nu op het 
Mozaïek te werken en daar 
meer te gaan leren op het stuk 
onderwijs.   



 

 
In mijn vrije tijd lees ik graag een boek, 
vind ik het erg leuk om musea te 
bezoeken en andere dingen te 
ondernemen met mijn gezin en houd ik 
ook erg van nieuwe recepten 
bedenken voor een gezellig etentje. 
Verder ben ik gek op Scandinavië en 
vind ik het heerlijk om daar op 
vakantie te gaan! 
 

Voor de bovenbouw: 
Knutseltip Lama’s 
 

 
 
Nodig: Papieren wegwerpbordjes, verf 
of stift, lijm, een vel papier. 
 
Knip een papieren bordje door 
midden. Teken en schilder met verf 
/teken met stift het zadel erop in mooie 
kleuren en zoals jij dat mooi vindt. 
Teken de nek met de kop van de lama 
uit de andere helft en knip dit uit. 
Misschien kan iemand je helpen met 
de kop tekenen als je dit lastig vindt. 
Teken of schilder het halsstel, en het 
‘gezichtje’ erop. Kleur de binnenkant 

van de oren. Maak de lama mooi zoals 
jij dat wilt. 
Knip het staartje en de poten uit en 
plak alles op een (gekleurd) vel papier. 
 

 
Datums om te noteren  
 
Studiedagen en dagen 
geen les 
Maandag 24 juni 2019 
Vrijdag 12 juli 2019 
 
Hemelvaart 
Donderdag 30  t/m vrijdag 31 mei 
2019 
 
2e Pinksterdag 
Maandag 10 juni 
 
Zomervakantie 
Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 
augustus 2019 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van het Mozaïek, 
Birgitte Plasmans, directeur 
 

 
 
 


