
 

 

Maandbericht maart 
 
PBS Toppers van februari 
Deze maand zijn er 4 PBS-toppers 
gekozen. Gefeliciteerd, jullie hebben 
het verdiend! 
 
Verantwoordelijkheid  
Damian uit OB2 neemt steeds meer 
verantwoordelijkheid voor zijn eigen 
gedrag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hij kan al langer in de groep 

blijven  
- Hij kan al steeds langer en harder 

werken met de juf  
- Hij vult al steeds vaker de 

emmertjes van de kinderen en de 
juf.  

 
Verantwoordelijkheid Respect 
Veiligheid  
Alle kinderen van MB4 brengen de 3 
waarden van PBS over op de 4 nieuw 
ingestroomde leerlingen.  
Ze nemen hierin als groep hun 
verantwoordelijkheid.  

Ze maken de leerlingen op een 
respectvolle manier wegwijs in de klas 
en binnen de school. Waardoor de 
nieuwe leerlingen zich welkom en 
veilig voelen.  
 
Verantwoordelijkheid Respect 
Veiligheid Juf Bertine neemt haar 
verantwoordelijkheid binnen de school.  
 
Ze is enorm flexibel en 
neemt alle klassen over 
en doet dit met respect 
voor iedere klas met zijn 
regels en rituelen. Zo 
bewaakt zij de veiligheid 
en continuïteit binnen de 
school. 
 

 
Verantwoordelijkheid 
Veiligheid 
Christiaan uit MB1 
heeft zijn 
verantwoordelijkheid 
genomen toen hij voor 
de 2e keer Corona 
kreeg. Hij heeft keurig 
zijn thuiswerk gemaakt 
en voor de veiligheid 
van het gezin, loopt hij 
thuis (vrijwillig) met 
een mondkapje op. 
 
 

 
Naar bericht 
In de afgelopen vakantie heeft onze 
collega Mirjam Kemperman een 
herseninfarct gehad. Zij gaat beginnen 
aan een revalidatietraject. Ze hoopt er 
snel weer te zijn, maar wanneer dat is 
weten we niet. Tot die tijd staat Bertine 
voor MB2. Mocht u een kaartje willen 
sturen, kan dat via school. Mocht u 



 

vragen hebben, dan kunt u die stellen 
aan onze directeur: Birgitte Plasmans.  
 
Nieuwe collega’s 
In de vorige maandbrief stond al 
vermeld dat Manon en Rachida per  
1 februari bij ons op school zouden 
starten. Hieronder stellen zij zich even 
voor. Per 1 maart is nog een nieuwe 
collega, Maaike, bij ons gestart. Zij 
stelt zich in de volgende maandbrief 
aan u voor. 
 
Ik ben Manon en heb de afgelopen 3 
jaar gewerkt bij Elan Primair te Huizen 
als onderwijsassistent bij groep 4/5. 
Daar met erg veel plezier gewerkt. 
Aangezien dit mijn 1ste baan is in het 
onderwijs was ik ook erg benieuwd 

naar het SBO- 
onderwijs.  
 
Ik werk 4 dagen, de 
maandag, 
donderdag en vrijdag 
buiten de klas met 
diverse werkzaam-
heden met kinderen 
en op dinsdag 
ondersteun ik bij 
groep MBA. 
 

Mijn woonplaats is te Loosdrecht, ik 
heb twee kinderen Stijn van 21 jaar en 
Sterre van 18 jaar. Mijn hobby’s zijn 
wandelen met de hond liefst in het 
bos, hei of aan de zee, fietsen, tennis 
en sinds kort probeer ik ook te 
padellen. 
 

Beste ouders en 
kinderen, 
Mijn naam is Rachida 
Toutou. Ik ben 
getrouwd en heb drie 
dochters en wij 
wonen in Hilversum. 

De afgelopen jaren heb ik voor Bink 
kinderopvang gewerkt op een 
babygroep.  
 
Vanaf 2 februari ben ik werkzaam op 
de groep OB1 als onderwijsassistent. 
Ik heb er enorm zin in om met de 
kinderen aan de slag te gaan. Ik kijk er 
naar uit om jullie en de kinderen te 
mogen ontmoeten.  
 
Lieve groetjes, 
Rachida 
 
Nieuw schoolplein 
Na de ontvangst van de 2 ontwerpen 
voor ons schoolpein, hebben we in 
overleg met het team en de 
leerlingenraad gekozen voor het 
schoolplein van Kompan. 

 
De leerlingenraad heeft het plan 
gepresenteerd aan onze raad van 
bestuur en zij zijn hiermee akkoord 
gegaan. 
 
Wij blijven u op de hoogte houden 
over de start van het aanleggen van 
het nieuwe plein. 
 
 



 

Nieuwe stripboeken in de bieb 
Voor de bibliotheek hebben we wel 15 
(nieuwe) titels aangeschaft. We krijgen 
nieuwe strips van Astrix en Obelix, 
Tom Poes, 
Bone, Donald 
Duck Happiest 
Adventures, 
Yakari en nog 
veel meer. We 
ontvangen per 
titel dan een 
hele serie. Dat 
is vele uren 
leesplezier!  
 
Parkeren 
Wij willen u nogmaals vragen niet te 
parkeren op de parkeerplaats voor 
taxi’s en busjes. Het is voor hen heel 
lastig te parkeren in de ‘gewone’ 
parkeervakken. 
We begrijpen dat het op dit moment 
lastig parkeren is met de 
wegwerkzaamheden rondom school. 
Toch willen wij u verzoeken hiermee 
rekening te houden wanneer u uw 
kinderen) komt brengen/halen. U kunt 
uw kind(eren) ook aan de zijkant van 
school afzetten, daar zit ook een 
ingang naar het schoolplein.  
 
Uitnodiging online thema avond 
GGD 
Op maandag 21 maart, tijdens de 
Week van Lentekriebels, organiseert 
GGD een online ouderavond. Het 
thema is Relaties en Seksualiteit en 
we vertellen over de gezonde 
relationele en seksuele ontwikkeling 
van een kind, wat de rol is als ouder 
en hoe je als ouder je kind kunt 
ondersteunen. In de bijlage vindt u de 
uitnodiging voor deze online 
ouderavond. 
 
 

Stormschade entree MB3 
Storm Eunice heeft voor de vakantie 
flinke schade aangericht aan de 
ingang van groep MB3. De leerlingen 
gaan voorlopig via de ingang van BB1 
naar hun klas toe. We hopen dat de 
deur en het kozijn snel vervangen 
kunnen worden. 
 
Beslisboom 
Bijgaand sturen wij u de nieuwste 
versie van de beslisboom. Zo kunt u 
bij ziekte en/of klachten van uw 
kind(eren) bekijken of ze naar school 
mogen of thuis moeten blijven. 
 
Datums om te noteren   
Studiedagen 
Maandag 21 maart 2022 
Dinsdag 17 mei 2022 
Maandag 4 juli 
Vrijdag 15 juli 2022 
 
Schoolfotograaf 
Donderdag 7 april 
 
Vakanties 
Goede vrijdag en Pasen 
15 t/m 18 april 2022 
Meivakantie 
23 april t/m 8 mei 2022 
Hemelvaart 
26 t/m 29 mei 2022 
Pinksteren 
4 t/m 6 juni 2022 
Zomervakantie 
16 juli t/m 28 augustus 2022 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van het Mozaïek 
 
 

   


