
 

 

Maandbericht september 
 
Kennismakingsmiddag 
Aanstaande dinsdagmiddag, 10 
september hebben wij de 
Kennismakingsmiddag/ startreceptie in 
de Erfgooijersspeeltuin.  
Wie wil, kan met ons mee wandelen 
naar de speeltuin vanuit school. 
 
U heeft over deze middag via Parro en 
per e-mail een informatiebrief 
ontvangen. Wilt u ons laten weten of u 
er bij kunt zijn? Dat kan via Parro of u 
kunt de e-mail beantwoorden of u kunt 
het doorgeven aan de leerkracht. 
 

 
 
OR ouders gezocht 
Voor de Ouderraad zijn wij nog op 
zoek naar betrokken ouders. Als u 
interesse heeft, dan kunt u zich 
aanmelden bij de leerkracht van uw 
kind. 
 
Buurtsportcoach Danny 
Buurtsportcoach Danny is weer een 
aantal keer op onze school na 
schooltijd om met kinderen die dat 
willen lekker een uur te sporten. 
Danny biedt verschillende sporten en 
spelen aan, zoals basketbal, voetbal, 
hockey, smashmal/volleybal, tikspelen 
en nog veel meer andere sporten. Als 
uw kind mee wil doen, dan kan u 
hem/haar hiervoor aanmelden bij de 
leerkracht. 

Wanneer: 
Vrijdag 9 september en 13 
september van 14:00-15:00 
uur 
Groep 5, 6,7 (maximaal 12 
kinderen kunnen zich 
aanmelden) 
Kosten: Gratis  
Locatie: Gymzaal Mozaïekschool 
(verzamelen bij de ingang van de 
school).  
 
Tentoonstelling Dierenliefde 
Onze school doet mee met de 
scholenactie Tentoonstelling 
dierenliefde van Winkelcentrum 
Kerkelanden. De vorige keer kreeg het 
Mozaïek de 3e prijs, dit keer is ons 
streven om de 1e prijs te winnen. 
Een aantal leerlingen hebben een 
grote hond beschilderd. Ze hebben er 
een prachtige patchwork-hond van 
gemaakt. 
 
Afgelopen maandag is onze patchwork 
hond opgehaald en vanaf 2 september 
is hij te bezichtigen bij winkelcentrum 
Kerkelanden. 
 
Via facebook of in het winkelcentrum 
zelf kan vanaf 2 september gestemd 
worden welk dier het mooist is.  
Bij onze administratie kunt u ook een 
papieren stembiljet invullen. 
 
De winnende school krijgt een 
cadeaubon. Daarvan kunnen wij voor 
de school iets moois doen 

Stemt u mee? 



 

Fiets  
Er staat al langere tijd een fiets bij ons 
op school. Onze conciërge heeft hem 
tijdelijk in de garage gezet. Weet 
iemand van wie deze fiets is?  
 
Hoe maken we een goede start  
na de vakantie? 
Van Jeugd en Gezin Hilversum kregen 
we een aantal tips voor een goede 
start na de vakantie. 
Hieronder kunt u er een aantal lezen. 

Een nieuw schooljaar is hét 
tijdstip om nieuwe regels 
vast te stellen: wie smeert de 
boterhammen, hoe vaak 
mag er afgesproken worden 
met vriendjes, wat zijn de 
nieuwe bedtijden, wie kiest 

de kleding uit, hoeveel en tot hoe laat 
mag je uit in een weekend, wie dekt de 
tafel, zet de vuilnis buiten of ruimt de 
vaatwasser uit. 
 
Breng de tijd om naar bed te gaan 
stapje voor stapje terug tot de normale 
tijd, zo wennen de kinderen er 
langzaam aan. Dit geldt ook voor 
oudere kinderen, pubers en natuurlijk 
voor jezelf! 
 
Maak een kalender wie wanneer welke 
activiteiten heeft als straks alles weer 
begonnen is.  
 
Doe in de eerste schoolweken (maar 
ook daarna!) nog eens iets 
onverwachts. Ga naar het zwembad, 
maak tussen de middag een 
fietstochtje met picknick, stop een 

typische vakantielekkernij in de 
broodtrommel. Zo houd je het 
vakantiegevoel nog een beetje 
vast. 
 
 

 

Thema avond Selectief Mutisme 
Op 29 oktober is er op de Annie MG 
Schmidtschool een thema-avond over 
Selectief mutisme en ernstige 
verlegenheid. 
 
Kinderen met selectief mutisme praten 
thuis wel, maar in andere sociale 
situaties, zoals op school, niet of zeer 
weinig. Angst is de belangrijkste 
oorzaak; in situaties waarin ze niet 
hoeven te praten, treden ze soms 
gewoon op de voorgrond 
 
Meer informatie kunt u vinden op: 
breekdestilte.jouwweb.nl/lezingen 
 
Knutseltip 

 
 
Maak van een herfstblad deze mooie 
wolf. 
 
Datums om te noteren  
Herfstvakantie 
19 oktober t/m 27 oktober 
 
Kerstvakantie 
Maandag 21 december 2019 
t/m zondag 5 januari 2020 
 
Studiedagen 
Vrijdag 22 november 2019 
Vrijdag 7 februari 2020 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van het Mozaïek, 
Birgitte Plasmans, directeur 
 
 


