
 

 

1 

 
 

Mozartlaan 29/31 · 1217 CM Hilversum · Postbus 1035 · 1200 BA Hilversum · 035 62 41 932 · www.mozarthof.nl · info@mozarthof.nl 

2 juli 2020 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Terugblik afgelopen periode 
 
Corona 
Wat een vreemd schooljaar was dit! Plotsklaps gingen we niet 
meer naar school maar moest er wel geleerd worden. Met veel 
energie en inzet is het thuisonderwijs tot stand gekomen. Soms 
met horten en stoten, dan weer onverwacht soepel. Er zijn 
werkpakketten gemaakt, opgehaald en soms uitgedeeld. Filmpjes 
gemaakt en op YouTube gezet en bekeken, beeldbellen en online 
lessen volgen. Het heeft veel gevraagd van onze leerlingen, van u 
als ouders en van de collega’s. Maar wat is er veel wel gelukt en 
goed gegaan!  
Ook is de nood- en crisisopvang snel opgezet en heeft goed 
gedraaid. Een speciaal woord van dank aan de collega’s van het 
Zandkasteel. Mede door hun flexibiliteit en inzet konden alle 
leerlingen voor wie dat nodig was opgevangen worden. 
Vanaf 11 mei mochten de leerlingen van het SO weer naar school. 
Hoe blij kun je dan zijn dat alles weer een beetje ‘normaal’ draait. 
Heerlijk om weer een gebouw vol leerlingen te hebben.  
Vanaf 2 juni mochten ook de VSO leerlingen weer naar school. Zij 
konden echter alleen in halve klassen komen, omdat we 
anderhalve meter afstand moesten houden. Gelukkig mogen ook 
zij na de zomervakantie weer allemaal tegelijk naar school komen. 
Het was een hele organisatie om het halen en brengen van de 
leerlingen goed te regelen. Een dikke pluim op de hoed van alle 
taxichauffeurs en ouders die de kinderen kwamen halen en 
brengen. Dapper legde iedereen het hele parcours af! Dank jullie 
wel voor alle inzet en sportiviteit. We hebben het echt samen tot 
een succes gemaakt. 
 
Lintje voor Ria Terra 
Op vrijdag 3 juli krijgt Ria Terra op het gemeentehuis in Breukelen 
haar zeer verdiende koninklijke onderscheiding uitgereikt. Naast 
familie van Ria mag ook het organiserend comité aanwezig zijn. 
Fijn dat ze het lintje nu ook écht in handen krijgt. Na de vakantie 
vieren we het feestje dat hiervoor nog in de pen zit. 
 
 
Afsluiting schooljaar 

https://www.mozarthof.nl/
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We hebben het schooljaar gelukkig toch gezellig kunnen afsluiten 
met elkaar. In het SO kwam Moos Muziekloos op bezoek. Moos 
hield niet van muziek. De leerlingen van het SO hebben zo goed 
geholpen dat Moos nu wel van muziek houdt.  
Kijk en geniet mee op: https://youtu.be/umdA1FgoRl8 
 

In het VSO hebben met elkaar een hoorspel uitgebeeld over hoe 
het afgelopen jaar is verlopen. En natuurlijk hebben we het 
nieuwe schoollied gezongen, compleet met gebaren! Wat was het 
fijn om weer een feestje te kunnen vieren.  Met een heerlijk ijsje 
toe was het feest compleet! 
Het VSO eindfeest is te zien op: https://youtu.be/7wsoSzymHUA 
De filmpjes zijn voor privé gebruik en mogen niet verspreid 

worden.  
 
Afscheid schoolverlaters 
Ook onze zeventien schoolverlaters hebben we op gepaste wijze 
uitgezwaaid. Over de rode loper en onder de ballonnenboog door 
kwamen ze binnen. In de kantine stonden de tafels met de 
getuigschriften klaar. Na mooie speeches en de ondertekening 
verlieten de leerlingen blij de school. Wat zijn we trots op onze 
leerlingen. Het ga jullie goed kanjers! Fijn dat jullie op de 
Mozarthof waren en kom nog eens vertellen hoe het met jullie 
gaat. 

  

 

 

Vooruitblik nieuwe schooljaar 
 
Wenochtend 
Alle leerlingen hebben al een beetje kunnen zien bij wie ze volgend jaar 
in de klas komen. Dat is altijd een spannend moment! 
Ook hebben de leerlingen van het SO al even in hun nieuwe groep 
kunnen kijken.  
De leerlingen die nieuw binnenstromen in het VSO zijn ook al even op 
school geweest. 
Zo hopen we dat iedereen al een beetje een beeld heeft van hoe het 
nieuwe schooljaar eruit komt te zien. 
We heten alle nieuwe leerlingen hartelijk welkom en wensen hen een 
fijne tijd toe op de Mozarthof! 
En natuurlijk wensen we iedereen alvast een heel mooi nieuw 
schooljaar toe. 
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Raaf, de 10e groep in het SO 
We starten het nieuwe schooljaar met de 10e groep in het SO! 
Deze klas krijgt de naam Raaf. Wat fijn dat we zoveel nieuwe leerlingen 
mogen verwelkomen in het nieuwe schooljaar. 
Omdat we nu tien groepen in het SO hebben zullen zes groepen in het 
gebouw op nummer 31 zijn gehuisvest en vier groepen in het gebouw 
op nummer 29. 
 
Gebouw nummer 29 
In de zomervakantie worden er in het gebouw op nummer 29 nieuwe 
vloeren gelegd. We zijn heel benieuwd hoe dat eruit zal zien. 
Ook de kleedkamers en de douches van de gymzaal worden aangepakt 
en opgeknapt. Zo ziet alles er na de zomervakantie weer fris  en netjes 
uit. 
 
Mogelijke fusie 
De Mozarthof is aan het onderzoeken of het aansluiten bij een ander 
bestuur in de regio voordelen heeft voor de school. In het afgelopen 
schooljaar hebben we hier een verkenning naar gedaan. Na de 
zomervakantie gaan we hiermee verder en zullen we u hier verder over 
berichten. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Roos Stroband 

 

 
Sandra de Wit 

 

Personele ontwikkelingen 
 
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Roos Stroband als 
leerkracht op de Mozarthof. Roos is ziek geworden en kon haar 
werkzaamheden niet hervatten. Roos heeft ruim 18 jaar op de 
Mozarthof gewerkt. We hopen dat Roos er uiteindelijk weer helemaal 
bovenop komt en dan een mooie nieuwe toekomst tegemoet gaat. 
Dank je wel voor al je inzet en betrokkenheid Roos! We wensen je een 
goed herstel en al het goede voor de toekomst toe. 
 
Yvette Vrolijk is ook al heel lang met ziekteverlof, maar herstelt 
gelukkig beetje bij beetje. Yvette zal ons het aankomende schooljaar 
blijven ondersteunen als speciale leerkracht taal/lezen. Ook zal zij een 
aantal nieuwe collega’s gaan begeleiden bij hun start op de Mozarthof. 
 

https://www.mozarthof.nl/
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Eva Jansen 

 

 
Maaike de Vries 

 

 
Yvette Hassani 

 

 
Barbara Heller 

 

 
Avalon Abandanon 

 

Ook Marianne Sabbé is al een tijd langdurig ziek. Gelukkig zit er weer 
een klein beetje verbetering in. We wensen Marianne een goed herstel 
toe. Zolang als Marianne ziek is zal Sandra de Wit haar vervangen. 
Velen van u kennen Sandra van het Zandkasteel. Sandra is bekend en 
vertrouwd met onze leerlingen en onze school. Welkom Sandra! 
 

De orthopedagoge van het VSO, Elma van der Vat, is helaas ook langer 
uit de running dan gehoopt en verwacht. Gelukkig is zij weer op de weg 
omhoog en herstellende. Als vervanger van Elma is Eva Jansen tijdelijk 
bij ons aan het werk. Eva heeft ervaring als orthopedagoog op een 
school voor speciaal onderwijs en is daarna haar eigen praktijk gestart. 
We zijn blij dat Eva tijd voor ons heeft kunnen vrijmaken. Succes Eva! 
 

Zoals in een eerdere mailing al is aangegeven is Joke Baas met pensioen 
gegaan. Joke was als leerkracht één dag werkzaam in de groep en twee 
dagen stond zij als vakleerkracht in het atelier. Joke wordt in het atelier 
opgevolgd door Sabine Bijsterbosch. Sabine heeft een opleiding als 
leerkracht beeldende vorming. Zij heeft reuze zin om in het atelier aan 
de slag te gaan. Sabine is ook nog twee dagen in de week werkzaam als 
groepsleerkracht in het VSO. We verheugen ons op mooie nieuwe 
kunstwerken. 
Joke geniet heerlijk van haar pensioen. Na de zomervakantie gaan we 
haar afscheidsfeestje vieren. Sabine wensen we veel plezier toe in het 
atelier. 
 

In het VSO verwelkomen we Maaike de Vries. Maaike gaat als 
leerkracht aan de slag in VBB-B. Ook vult Maaike het 
zwangerschapsverlof van Milja Breed in, in groep VMB-B. Maaike heeft 
in het aflopen jaar als Leraar in opleiding gewerkt in klas VBB-C en heeft 
daarvoor ook stage gelopen op de Mozarthof. Maaike is dus al een 
vertrouwd gezicht voor veel van de leerlingen. 
 

Yvette Hassani is ook al een vertrouwd gezicht op de Mozarthof. Nadat 
zij in het verleden ook op onze school heeft gewerkt is zij alweer 
geruime tijd bij ons aan het invallen voor ziekte en zwanger-
schapsverlof. Yvette gaat nu als vaste leerkracht aan de slag in groep 
Haas voor één dag in de week. Fijn dat je er (weer) bent Yvette! 
 

Als nieuwe leerkracht verwelkomen wij Barbara Heller. Barbara gaat 
werken in groep Haas in het SO. Barbara heeft heel wat jaren 
onderwijservaring als onderwijsassistent en is inmiddels afgestudeerd 
leerkracht. Barbara heeft in het speciaal onderwijs gewerkt en wel op 
Visio. Welkom op de Mozarthof, Barbara! We wensen je veel succes en 
plezier toe. 

https://www.mozarthof.nl/
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Maaike Hogenboom 

 

 
Daniëlle Kerpel 

 

 
Julia Meijer 

 

Ook heten we Avalon Abandanon welkom op de Mozarthof. Avalon 
gaat werken als onderwijsassistent in groep Das. Avalon heeft als 
begeleidster gewerkt in het voorgezet speciaal onderwijs in Amsterdam 
en maakt nu de overstap naar onze school. Ook Avalon wensen we alle 
plezier en succes toe! 
 

In groep Muis verwelkomen we Maaike Hogenboom als 
onderwijsassistent. Ook Maaike heeft jarenlang als onderwijsassistent 
gewerkt bij Visio. Daar heeft ze ook veel gewerkt met leerlingen die 
naast blind of slechtziend zijn ook een verstandelijke beperking hebben. 
Veel succes en plezier op de Mozarthof, Maaike! 
 

Daniëlle Kerpel gaat als onderwijsassistente aan de slag in groep Mol. 
Danielle heeft veel ervaring als pedagogisch medewerkster in een 
kinderdagverblijf en als begeleidster van leerlingen met een 
taalontwikkelingsstoornis bij Koninklijke Kentalis. Mooi dat je het team 
van de Mozarthof komt versterken, Daniëlle. Veel succes en plezier. 
 

In de huidige groep Das is Julia Meijer al geruime tijd aan het invallen. 
We zijn blij dat Julia bij ons kan en wil blijven! Julia gaat in het nieuwe 
schooljaar in groep Haas werken.  
 

We zijn blij dat we in deze tijd van grote tekorten aan onderwijs 
personeel zoveel goede en bevlogen nieuwe collega’s kunnen 
verwelkomen! 
We wensen jullie allemaal heel veel werkplezier toe op de Mozarthof. 
 

  

 

 

Naschools aanbod 
 
Het aanbod van naschoolse activiteiten breidt zich uit. Naast dat deze 
lessen toegankelijk zijn voor de leerlingen van de Mozarthof, kunnen 
ook kinderen van buiten de Mozarthof die gebaat zijn bij dit speciale 
aanbod, zich aanmelden. 
 
Yoga 
In het nieuwe schooljaar wordt het naschoolse aanbod uitgebreid 
met yoga lessen. 
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Jessica Jongejans, naast leerkracht op de Mozarthof ook opgeleid 
yoga docente zal deze lessen op de woensdagmiddag gaan verzorgen. 
Meer informatie vindt u in de bijgevoegde flyer. 
 

Theater 
Na de zomervakantie starten op de dinsdagmiddag ook weer de 
theaterlessen van Pakketje Plezier. 
Binnenkort staat op onze website de informatie hoe u uw kind 
hiervoor kunt aanmelden. 
 

Muziek 
We zijn in gesprek met een docent muziek om na de vakantie ook 
muzieklessen te kunnen aanbieden in het naschoolse aanbod. 
Wanneer hier meer over bekend is, dan zullen we informeren. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Communicatie met ouders via Parro-app 
 
Het was al langere tijd een wens van de medewerkers van de school 
en ook een aantal ouders tipten ons hierover. Nu is het dan eindelijk 
zover; ook de Mozarthof gaat gebruik maken van een app om de 
contacten met ouders te onderhouden. 
We hebben gekozen voor de Parro app. Deze is te downloaden in  
Google play of in de Apple store. U ontvangt hier na de vakantie 
meer bericht over. Als u nu al wat informatie wilt opzoeken, neem 
dan een kijkje op: 
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro 

  

 

 

Corona 
 
Gelukkig kunnen alle leerlingen van het VSO na de zomervakantie ook 
weer tegelijkertijd naar school toe komen. Zij hoeven onderling geen 
anderhalve meter afstand meer te houden. 
Alle lessen kunnen weer gegeven worden, de kantine en keuken gaan 
weer open en ook kunnen we de kluisjes weer gebruiken. 
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De maatregelen op de Mozarthof om verspreiding van het Coronavirus 
tegen te gaan blijven natuurlijk nog van kracht. De belangrijkste regel is 
hierbij; 

• Bij klachten blijven leerlingen en medewerkers thuis. 
- Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn. Zie 

hiervoor: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden kinderen Voor leerlingen 
tot en met 6 jaar zijn de regels t.a.v. verkoudheid soepeler dan voor de 
oudere leerlingen. 

- Hoesten.  
- Verhoging of koorts > 38°C  
- Moeilijk ademen/benauwdheid.  
- Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).  
- Een leerling met klachten, die passen bij COVID-19, zoals 

neusverkoudheid, hoesten en/of koorts blijft thuis, en komt pas weer 
naar school als hij 24 uur geen klachten meer heeft.  

 
Wilt u er ook in het komende schooljaar voor zorgen dat u bereikbaar 
bent om uw kind op te halen indien het klachten heeft?  
 

Natuurlijk blijven ook de hygiëne maatregelen van kracht:  

• We wassen vaak onze handen 

• We hoesten en niezen in de ellenboog 

• We snuiten in papieren zakdoeken en gooien deze na gebruik 
gelijk in de prullenbak. 

Op school maken we alles zorgvuldig schoon volgens de richtlijnen van 
het RIVM. 
 

De looproutes in de school en op het schoolplein blijven tot nader order 
van kracht. Wel is het wat meer toegestaan om ouders in de school te 
ontvangen, mits iemand geen klachten heeft natuurlijk! 
Het afscheid nemen van uw kind kunt u op het schoolplein of bij de 
voordeur doen. Volwassenen blijven zo veel als mogelijk is buiten de 
school. Indien het wenselijk of noodzakelijk is om de school binnen te 
gaan, moeten wij u een aantal vragen stellen met betrekking tot uw 
gezondheid. Omdat we hier zorgvuldig mee om willen gaan willen we u 
vragen om de bijlage met de triagevragen over uw gezondheid door te 
nemen. Als u gezond bent, kunt u een afspraak op school maken en de 
school binnen komen. Indien u niet gezond bent, dan kunt u om een 
telefonische afspraak vragen. 
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat er op de Mozarthof 
niemand besmet raakt. 
 

Dit houdt ook in dat we de algemene ouderavond op een andere wijze 
moeten vormgeven. We beraden ons nog op de wijze waarop u kunt 
komen kennismaken met het nieuwe klassenteam en waarbij u de 
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informatie krijgt wat er dit schooljaar in de groep op het programma 
staat. Na de zomervakantie zullen we u hier zo snel mogelijk over 
berichten.  
 

Verder hopen we natuurlijk dat er geen nieuwe Corona golf aankomt en 
we lekker naar school kunnen blijven gaan. We blijven de 
ontwikkelingen nauwlettend volgen en informeren u waar dat nodig is. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Cultureel jaarthema 
 
Afgelopen jaar was ook voor de cultuurgroep een vreemd jaar. We 
waren net begonnen aan ons tweede project in het culturele 
jaarthema 'Audiovisueel' toen de school dicht moest vanwege het 
corona virus.  
 

Komend schooljaar mogen we gelukkig weer helemaal open en staat 
het hele jaar in het teken van 'Cultureel erfgoed'.  Heel toevallig ook 
een mooie match met de kinderboekenweek die als thema heeft:  
'En toen...' waarin geschiedenis centraal staat! 
 

We gaan de leerlingen twee mooie projecten in dit thema aanbieden 
en sluiten dit schooljaar per afdeling af.  We kunnen alvast verklappen 
dat we in het VSO afsluiten met een grote musical. Daar kijken we, 
zeker na dit jaar, ontzettend naar uit. Houdt u dus vooral onze 
Facebook pagina in de gaten! 

  

 

 

Schoolfotograaf 
 
Op 2 en 4 september 2020 komt de schoolfotograaf naar de 
Mozarthof. U ontvangt van het klassenteam bericht op welke dag de 
groep van uw kind aan de beurt is. 
Zo na de zomer hopen we dat iedereen uitgerust en met een lekker 
kleurtje op de foto komt. 
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Gedichtenbundel 
 
In het MozArt atelier is gewerkt aan een prachtige gedichtenbundel 
‘Is het wel een kat?’ 
Bij de tekeningen, die ook als kunstkaarten te koop zijn, zijn mooie 
gedichten gemaakt. 
Een aanrader als persoonlijk cadeautje of relatiegeschenk. 
 

U kunt het boekje bestellen via: 
info@mozarthof.nl onder vermelding van naam en adres. 
De bundel kost € 10,- en bij verzending € 13,50. 
U kunt het bedrag overmaken naar 
NL55INGB0652378447 t.n.v.  Stichting Mozarthof. 

 

 

 

 

Rookvrij schoolterrein 
 

Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle scholen verplicht een rookvrij terrein 

te hebben. Dit is geregeld in de Tabakswet. Er mag op het hele terrein 

van de Mozarthof – inclusief de parkeerplaats- dus nergens meer 

gerookt worden.  

Het verbod geldt voor iedereen: leerlingen, medewerkers, 

ouders/verzorgers, chauffeurs en bezoekers. Ook tijdens 

ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd mag niet 

worden gerookt. Het rookverbod geldt dus altijd en voor iedereen.   

De school en het schoolterrein zijn 24 uur per dag, zeven dagen per 

week een rookvrije zone. Door het creëren van een rookvrije zone 

laten wij zien dat niet-roken de norm is. Zo maken we roken minder 

aantrekkelijk voor kinderen en jongeren en daarnaast voorkomen we 

ook nog eens het schadelijke meeroken!  

Het gebruik van een E-sigaret of andere vervanging is ook niet 

toegestaan. 
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De gezonde school 
 
We zijn heel erg blij dat de Mozarthof nu ook het vignet ‘Gezonde 
school Sport en Bewegen’ mag voeren! Onze beide 
vakleerkrachten bewegingsonderwijs, Sanne Huider en Aline de 
Kruijf hebben zich hier heel hard voor gemaakt met dit geweldige 
resultaat als uitkomst! 
 
Met betrekking tot de Gezonde school – Voeding vindt u in de 
bijlage tips om in de zomervakantie gezond te blijven.  
Ook staat er een recept voor heerlijke ijsjes in! 
Dat wordt smullen. 

  

 

 

G scouting in Almere 
 
In Almere is een G scouting groep. Deze groep ‘Pelikanen’ is onderdeel van 
Scouting Cornelis Lelygroep.  Zij zeggen; 

Scouting is voor iedereen, kom een keertje kijken. 
Je mag drie keer gratis komen kijken om te zien of scouting iets voor jou is. 
We kijken naar je mogelijkheden en we gaan op zoek naar je grenzen zodat je 
meer uit je zelf leert halen. 

In de bijgevoegde folder vind je meer informatie. Of kijk op: 
https://www.cornelislelygroep.nl/index.php/nieuws/de-pelikanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen en luisteren in de zomervakantie 
 
Elk jaar kun je gratis boeken lezen en luisteren via de app ‘vakantiebieb’ 
De boeken zijn vanaf 1 juli beschikbaar, dus download snel de app en ga 
lekker boeken lezen en luisteren. Zo voorkom je de vakantiedip! 
Ook voorlezen van een heleboel prachtige boeken is nu een koud kunstje. 
Veel leesplezier allemaal. 
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Interessante websites 
 
Van één van de ouders kregen we de volgende tip door: 
Op www.doedat.nl vindt u een verzameling van allerlei handige 
websites voor mensen met een beperking. Zo is allerlei 
informatie gebundeld en toegankelijk. 

 

 

 
 

 

W E B S I T E S  V O O R  M E N S E N  

M E T  E E N  B E P E R K I N G  

 

 

 

 

 
 

Voor ouders , door ouders 
 
Medio 2019 is Stichting BosEijk gestart als initiatief van ouders die 
voor hun kinderen met een verstandelijke beperking een vorm van 
begeleid wonen willen realiseren. In de bijlage bij deze nieuwsbrief 
treft u hun nieuwsbrief aan. 

  

 

 

Fijne vakantie 
 
Tot slot wens ik jullie allemaal een fijne en bovenal gezonde 
vakantie toe!  
Misschien blijven jullie thuis en gaan vanuit huis uitstapjes 
ondernemen of misschien op vakantie in eigen land. 
Mochten jullie leuke dingen willen doen als je in Nederland blijft, 
kijk dan eens op de website; www.kidsproof.nl  
En als jullie naar het buitenland gaan, veel plezier! 
Rust lekker uit en we zien jullie allemaal graag terug op maandag 
17 augustus! 
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http://www.doedat.nl/
http://www.kidsproof.nl/
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Agenda 
 

17 augustus 2020 1e schooldag 
1 september 2020 Ouderavond SO 
2 en 4 september 2020 Schoolfotograaf 
3 september 2020  Ouderavond VSO 
3 september 2020 VSO leerlingen zijn vrij i.v.m. 

studiedag 
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 
september 2020 

Leerlingen van het SO wisselend 
vrij i.v.m. groepsbespreking. 
Raadpleeg t.z.t. de kalender op de 
website voor de exacte dag. 

28, 29 september,  
1, 5, 6, 7, 8 oktober 2020 

Verwachtingengesprekken met 
ouders 

1  t/m 29 oktober 2020 Cultuurproject 
12 t/m 16 oktober 2020 Herfstvakantie 
19 oktober 2020 Studiedag, alle leerlingen vrij 

   

 

 

 

 

 

 

https://www.mozarthof.nl/
mailto:info@mozarthof.nl?subject=Nieuwsbrief%20Mozarthof

