
 

 

Maandbericht juli 
 
Schoolplein Verboden voor honden 
Regelmatig kwamen er leerlingen van 
het schoolplein met hondenpoep 
onder hun schoen(en). Om deze 
overlast te voorkomen hebben wij een 
verbod ingesteld voor honden op het 
schoolplein. Dit is uiteraard meer van 
toepassing op de buurtbewoners met 
een hond maar we willen u ook vragen 
uw hond bij het ophalen van uw kind 
buiten het schoolplein even laten 
wachten.  
 

 
 

Schoolgids  
De nieuwe schoolgids is er. U kunt de 
schoolgids op onze website vinden en 
doorlezen.  
 
Fotowedstrijd 
We hebben voor de fotowedstrijd voor 
het afscheid van Janneke al een 
aantal mooie foto’s ontvangen. Ze zijn 
te bewonderen tegenover het kantoor 

van Birgitte.  
 
Doet u met uw kind ook mee aan 

de fotowedstrijd? Het zou erg leuk 
zijn als iedereen meedoet.  

 
Het thema is ‘anders kijken’ en op de 
foto mogen dingen, dieren en mensen 
voorkomen. Janneke zal als jurylid op 
dinsdag 9 juli de winnaar uitkiezen.  
 

 
 
Even voorstellen….. 
Ik kom na de vakantie het team 
versterken en zal me daarom even 
kort voorstellen.  
Ik ben Mandy, 32 jaar en trotse 
moeder van Lotte van 7 jaar oud. We 
zijn nu druk met de verhuizing van Ede 
naar Hilversum waar ik samen met 
mijn vriend en zijn zoontje in de 
Hilversumse meent ga wonen. Het 
wordt dus een drukke, maar leuke tijd 
in de vakantie.  
Ik heb 12 jaar ervaring in het 
Speciaal onderwijs en hoop 
daarmee mijn steentje te kunnen 
bijdragen in het team. Mochten 
jullie meer van me willen weten, 
spreek me gewoon aan en vraag 
maar raak. Ik hoop jullie allemaal 
snel te ontmoeten op Het 
Mozaïek.  
Groetjes Mandy 
 
Ik ben Maarten, ik ben 39 jaar, 
getrouwd met Gerdine en wij hebben 
samen twee dochters, Olivia van 6 jaar 
en Lilly van 2 jaar oud. Wat leuk dat ik 
vanaf het nieuwe schooljaar bij het 
team van Het Mozaïek mag horen. 
Weer lekker aan de slag met de 
leerlingen om te ontdekken en te 
leren.  
De afgelopen twee jaar heb ik een 
succesvolle carrière als huisman 
gehad.  
De elf jaar daarvoor heb ik gewerkt bij 
Visio, een school voor blinden en 
slechtzienden. Eerst twee jaar als 
klassen assistent en daarna negen 
jaar als groepsleerkracht. 

In mijn vrije tijd ga ik graag 
racefietsen, mountainbiken, voetballen 
of motorrijden. En als er natuurijs ligt 
schaats ik daar graag op. 



 

Er is nog wel meer dat ik kan vertellen, 
maar dat vertel ik wel de andere keer. 
Ik wens jullie een hele leuke 
zomervakantie toe en tot na de 
vakantie. 

Wennen in de nieuwe groep 
De indeling van de 
groepen voor 
aankomend jaar is 
bekend. Op donderdag 
11 juli kunnen de 
kinderen ’s morgens 
onder schooltijd naar hun nieuwe 
groep en groepsleerkracht(en) om met 
hen kennis te maken. 
 
Groepen volgend schooljaar 
Wij starten aankomend schooljaar met 
11 groepen.  
Hieronder ziet u de groepen met de 
leerkrachten en begeleiders.  
De Steentjes:  
Marianne, Stephanie, Marita en Saskia 
OB1: Angela, Kelly en Yvonne 
OB2: Melanie, Gerda en Mandy 
OB3: Anneke en Mieke 
MB1: Milou 
MB2: Mirjam en Bertine 
MB3: Denise 
MB4: André en Nathalie 
BB1: Linda 
BB2: Marlies en Maarten 
BB3: Amy 
 
Vakantierooster 
Bij deze maandbrief ontvangt u het 
vakantierooster met de vakanties en 
studiedagen voor aankomend jaar. 
 
Gevonden 
Even geleden is er voor de school een 
kentekenplaat van de auto gevonden. 
Bent u misschien een kentekenplaat 
verloren? De nummerplaat kunt u 
ophalen bij de administratie. 
 

Jaarverslag 
Ieder jaar evalueren wij ons jaarplan. 
Een verkorte (publieks-)versie 
ontvangt u als bijlage bij deze 
maandbrief. Voor meer uitgebreide 
informatie kunt u op onze website de 
Jaarplan evaluatie lezen. 
 
Vakantieactiviteiten 
Versa Welzijn organiseert in de 
zomervakantie veel leuke activiteiten 
in Hilversum-Oost. Bijvoorbeeld 
Waterspellen, flessenvoetbal, slijm 
maken, koken voor kinderen en nog 
veel meer. De activiteiten zijn gratis of 
0,50 of 1,-. Een overzicht van de 
activiteiten ontvangt u bij deze 
maandbrief.  
 
Knutseltip voor vrolijke ijsjes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teken met potlood op papier de 
ijsbollen na. Teken daarna de 
ijshoorntjes.  
Knip de ijsjes uit en kleur ze.  
 
Plak ze op een mooi papier en maak 
ze af door ze te versieren met dip en 
een uitgeknipte kers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Datums om te noteren  
 
Studiedagen 
Vrijdag 12 juli 2019 
 
Zomervakantie 
Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 
augustus 2019 
 
Start nieuwe schooljaar 
Maandag 26 augustus 2019  
 
Wij wensen alle leerlingen en hun 
familie een hele fijn zomervakantie!  
De schoolverlaters wensen we een 
hele mooie tijd toe op hun nieuwe 
school en de andere leerlingen zien 
we met veel plezier weer in het nieuwe 
jaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van het Mozaïek, 
Birgitte Plasmans, directeur 
 
 
 
 


