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HET SCHOOLJAAR IS WEER BEGONNEN! 

Afgelopen maandag zijn we weer begonnen. Wij hopen dat jullie allemaal een hele fijne vakantie 
hebben gehad. Er zijn een aantal veranderingen dit nieuwe schooljaar. Zoals u weet zijn er een 
aantal groepen extra op onze school omdat we enorm aan het groeien zijn. Dit betekende dat 
we voor dit schooljaar hebben besloten dat alle nieuwkomerskinderen les gaan krijgen op een 
andere locatie vlakbij onze school. Het adres van die locatie is Ruusbroeclaan 1.  
De kinderen en medewerkers horen nog steeds bij kindcentrum Mozaiek.  
Dus de tijden, dagen en aanspreekpunten blijven gelijk. 
Omdat we meer kinderen op school hebben, hebben we natuurlijk ook een aantal nieuwe juffen 
en meesters erbij gekregen. Juf Conny in groep 2/3, juf Puck in groep 4 en 8, meneer Jouri in 
groep 6B, juf Agnes in groep paars, juf Anja in groep paars, meneer Antoon in groep oranje, 
meneer Arno in groep rood, juf Inna spreekt ook Oekraïens en helpt binnen het 
nieuwkomersonderwijs. Zij zullen zich in deze of de volgende Mozaïekstukjes aan u voorstellen. 
We wensen alle nieuwe mensen op onze school een hele fijne tijd toe en we gaan er allemaal 
samen weer een mooi jaar van maken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN 

Als het goed is heeft u allemaal een link gehad om in te schrijven voor de 
kennismakingsgesprekken. Morgen krijgt uw kind een briefje mee met de tijd waarop u met uw 
kind uitgenodigd bent om op school te komen voor het gesprek. De kennismakingsgesprekken 
zijn van 12 september t/m 15 september. 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij heten alle nieuwe leerlingen die deze week op onze school zijn begonnen, van harte welkom 
en wensen ze een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
Minh in de Instroomgroep, Walid gr.4, Lucas gr.4/5 en Alisha gr.5. 
HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!! 
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GEBOORTEKAARTJE VAN NORA 

 
Wij wensen juffrouw Eline, Rob en Lynn veel geluk samen met Nora. 
 
 

JUF IRIS STELT ZICH VOOR: 

Hoi allemaal!  
 
Graag stel ik me bij deze even aan jullie voor.  
Mijn naam is Iris de Klerk, 23 jaar en ik kom uit Deurne.  
De Opleiding voor Logopedie heb ik gevolgd op de Fontys Paramedische 
Hogeschool te Eindhoven. Vanaf dit schooljaar  
zal ik werkzaam zijn als logopediste op KC Mozaïek.  
Voordat ik op de Mozaïek terecht kwam, heb ik gewerkt in een eerstelijns 
logopediepraktijk in Deurne. Verder ben ik momenteel nog twee dagen in de week 
werkzaam voor een praktijk in Helmond. Op maandag, woensdag en 
vrijdagochtend kun je me vinden in het hoofdgebouw van KC Mozaïek of op de 
nieuwe locatie van OAN. Door middel van logopedie zal ik kinderen begeleiden  
met de ontwikkeling van de spraak-, taal-, lees- en spellingvaardigheden.  
Ik heb erg veel zin om te beginnen en ik kijk er naar uit om jullie te leren kennen! 
 
Groetjes,   
Iris  
 
 

JUF CONNIE STELT ZICH VOOR: 

Ik ben Conny van Bakel en ben 47 jaar oud. 
Ik woon samen met Maarten en onze 5 kinderen in Heusden. 
Ik ben sinds dit schooljaar werkzaam in groep 2/3.  
Ik geniet van de kinderen in mijn groep en ga er en fijn schooljaar van maken! 
Heb je vragen, mijn deur staat altijd open! 
In mijn vrije tijd ga ik graag paardrijden, wandelen en leuke dingen doen met  
mijn gezin. 
Op zaterdag geef ik paardrijles aan kinderen met een beperking. 
 
 
 

 
 

THE HOUSE OF TYPING 

Vandaag krijgen alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8 een informatiepakket over de 
typetraining mee naar huis. De ICT omgeving ontwikkelt zich razendsnel en 
toetsenbordvaardigheid is een noodzakelijke basisvaardigheid voor iedereen. 
 

STUDIEDAG WOENSDAG 21 SEPTEMBER 

Noteer alvast in uw agenda. Woensdag 21 september staat er een studiedag gepland.  
Alle kinderen zijn dan vrij. Deze dag staat ook aangegeven op de schoolkalender. Dit geldt niet 
voor de kinderen van de peuterspeelzaal. 
 
 



 

HIRO 

 
Misschien heeft u het al van uw kind gehoord, we zijn begonnen met een methode voor sociaal 
emotionele ontwikkeling; HIRO. 
HIRO staat voor:  - Het vormen van een veilig pedagogisch klimaat in de klas 

- De 7 judowaarden vormen de basis: Vertrouwen, samenwerken,      
  respect, beheersing,  weerbaarheid, discipline en plezier. 
- Bewegend en ervarend leren. 
- Een digitale lesmethode gecombineerd met fysieke lessen.  

De fysieke lessen worden gegeven in de gymzaal door entertrainer Cor Bosmans, hij heeft zich 
vandaag in alle groepen voorgesteld. Daar hebben we meteen de volgende afspraken gemaakt 
over de lessen: 
 

 Doe je gymkleren aan en daar overheen het judopak. 
 Judo doen we op blote voeten; geen sokken, maar ook een maillots. 
 Doe alle sieraden af. Je kunt jezelf of anderen daarmee pijn doen, maar ze kunnen  

ook kapotgaan en dat is jammer. 
 Oorbellen, zeker (lange) hangertjes moeten tijdens de judo uit. Ze kunnen tijdens het 

stoeien of kapotgaan of uit het oor scheuren. 
 Lange haren bij voorkeur in een staart. 
 Probeer vóór of ná de judo les naar de wc te gaan, liever niet tijdens de les. 
 En de allerallerallerbelangrijkste afspraak: we maken veel PLEZIER! 

 
Afspraken maken we niet om vervelend te doen of om de baas te spelen, maar dat de 
judolessen voor iedereen fijn en veilig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


