
 

 

Maandbericht april 
 
PBS-toppers 
Deze maand zijn de volgende 
leerlingen de PBS-toppers. 
Gefeliciteerd allemaal! 
 

 
 
Ilham, Stacey en Romaisa uit BB2 
hebben hun verantwoordelijkheid 
genomen en samengewerkt met veel 
respect om een stapel-gedicht over 
liefde te maken.  
 
Ik ben stapel 
Ik ben stapel verliefd 
Ik ben stapel verliefd op jou omdat ik 
je leuk vind 
Ik ben stapel verliefd op jou omdat ik 
je leuk vind en lief 
KABOEM!! 
 

Julius uit OB2 - respect 
Hij heeft heel veel 
geleerd sinds hij in 
groep 3 zit! 
Hij weet nu precies de 
regels van de klas, kan 
heel hard werken en 
houdt heel erg van 
grapjes. Ook helpt hij 
graag andere kinderen 
als zij iets niet weten.     
Een echte emmertjes-    

           vuller! 

 
Gezocht: Ouders voor het PBS-
ouderteam 
Wat wordt van u verwacht?: 

- Het PBS-ouderteam is het 
klankbord voor andere ouders. 

- Het PBS-ouderteam kan 
vragen beantwoorden over 
PBS. 

- Het PBS- ouderteam denkt 
mee over PBS-activiteiten 
binnen de school. 

- Het PBS-ouderteam is 
vertegenwoordigd op de PBS- 
informatieavond /-middag voor 
ouders.  

- PBS-ouderteam helpt mee met 
de PBS-activiteiten 
organiseren.  

            Waaronder: 
               - PBS-opfrismiddag 
               - PBS- lente event 
               - tevredenheids-onderzoek 

- Wij zullen + 4 keer per jaar een 
bijeenkomst/overleg hebben. 

 
Als u denkt, heel erg leuk, geef u dan 
op bij Angela. 
a.buitink@sbomozaiek.nl 
 
Complimentenweek 
Maandag 4 april start de 
complimentenweek. In de groepen 
wordt er door middel van een 
complimentenspel aandacht aan 
besteed.  
 
Schoolfotograaf 
Donderdag 7 april komt de 
schoolfotograaf weer bij ons op 
school.  
Via Parro hebben wij een intekenlijst 
geopend voor het maken van 
broertjes/zusjes-foto’s die niet bij ons 
op school zitten. Deze foto’s worden 
na schooltijd gemaakt. 
 



 

 
Paasviering 
Donderdag 14 april aanstaande vieren 
we Pasen op school. We beginnen de 
dag met een gezamenlijke viering in 
de gymzaal.  
In de klassen zal er een paaslunch 
American Style worden genuttigd. 
Meer informatie hierover ontvangt u 
via Parro van de leerkracht van uw 
kind. 
 
Dit jaar valt Pasen tijdens de ramadan. 
Een aantal kinderen uit de bovenbouw 
doet hieraan mee. 
We hebben met een verschillende 
ouders met een Islamitische 
achtergrond overlegd. 
De leerlingen die niet elke dag 
meedoen, willen we vragen donderdag 
14 april niet te vasten. 
Degene die wel elke dag meedoen 
aan de ramadan, mogen op school 
een bordje vullen en mee naar huis 
nemen voor ’s avonds. 
We hopen zo dat er zoveel mogelijk 
kinderen kunnen genieten van een 
gezamenlijke paaslunch. 
 
Nieuwe collega 
Beste leerlingen en 
ouders, 
  
Ik ben Maaike 
Monsees en werk 
vanaf 7 maart één 
dag per week op  
Het Mozaïek als 
schoolpsycholoog.  
 
Ik woon in Almere 
met mijn man en twee dochters van 11 
en 8 jaar oud. 

De afgelopen 18 jaar heb ik met veel 
plezier in het onderwijs gewerkt in 
Almere, als leerkracht, intern 
begeleider en als schoolpsycholoog. 
 
Nu is het tijd om het onderwijs aan de 
andere kant van het Gooimeer te 
verkennen. Ik zal op de maandagen 
Corine en Johanneke komen 
versterken op Het Mozaïek. Ik heb al 
een uitgebreide rondleiding gehad en 
de goede sfeer binnen de school viel 
me gelijk op. Ik kijk er naar uit om 
u/jullie te ontmoeten! 
 
Corona 
De maatregelen rondom corona zijn 
weer versoepeld. 
Het advies om preventief (zonder 
klachten) twee keer per week een 
zelftest te doen, is vervallen. 
Als leerlingen of medewerkers 
verkoudheidsklachten hebben, blijft 
testen nog wel nodig. 
Als u niet wilt testen, geldt nog steeds 
de 10 dagen thuisblijven bij klachten-
regel. 
Ook moet iedereen die positief op 
corona test, nog in isolatie. 
We hebben als school nog zelftesten 
op voorraad. 
Omdat preventief testen niet meer 
geadviseerd wordt, zullen we ze niet 
standaard meer aan iedereen 
meegeven. 
Als u er een aantal nodig heeft, kunt u 
dit aangeven bij de leerkracht. 
We zorgen dan dat u ze krijgt. 
 
Avond4Daagse 2022 
Helaas lopen we met het Mozaïek dit 
jaar niet mee met de 
Avondvierdaagse. 
We hebben te weinig collega's die 
kunnen begeleiden. 
Volgend jaar bekijken we opnieuw of 
er dan genoeg begeleiding is. 



 

Vraag van de maand JGGV 
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief 
van april van Jeugd en Gezin Gooi 
en Vechtstreek. U krijgt hierin 
antwoord op de vraag van de maand 
‘Hoe help ik mijn kind bij verwerken 
van verlies?’ 
 
Datums om te noteren   
Studiedagen 
Dinsdag 17 mei 2022 
Maandag 4 juli 
Vrijdag 15 juli 2022 
 
Schoolfotograaf 
Donderdag 7 april 
Paasviering 
Donderdag 14 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 
 

 
Graag brengen wij deze flyer van 
Versa nog even onder uw aandacht. 


