versie: Oktober 2016

De eerste periode zit erop!
Na een heerlijke zomervakantie zijn we weer volop aan de slag
gegaan. De leerlingen zijn gewend in hun nieuwe klassen. Ook het
personeel moest weer even wennen, maar nu weten we niet beter.
We genieten van de prachtige kantine. Daar worden de meest
heerlijke dingen gemaakt. Maar we doen dat ook gezond. Want
gezond en lekker gaan prima samen.
Ook in het arbeidsvaardigheden lokaal wordt er flink geoefend.
In het SO genieten de leerlingen van hun ‘eigen’ gebouw. We hopen
dat ook SO Saxofoon zo snel mogelijk naar het andere gebouw over
kan gaan, maar daar zitten helaas nog wat haken en ogen aan. We
houden u op de hoogte!
Het SO is naar een prachtig concert geweest in het Concertgebouw
in Amsterdam. Het lied ‘in de maneschijn ..’ klonk nog lang door in
de bus en de school.
Ook de Kinderboekenweek is geopend! Het thema is opa’s en
oma’s. Er zijn oma’s komen zingen en ook zijn er opa’s en oma’s die
kwamen voorlezen.
Op onze website en Facebook pagina vind u allerlei berichten over
wat er op school gebeurt.
Maar nu zit dan toch de eerste periode er al weer op. De
herfstvakantie staat al weer voor de deur.
Daar gaan we nu lekker van genieten.

Erika heeft een andere baan.
In de zomervakantie heeft Erika Schlingmann een andere baan
gekregen. Ze werkt nu op een cluster 4 school in Lelystad.
We wensen Erika heel veel succes toe in haar nieuwe baan.
Erika, bedankt voor je werk op Mozarthof!
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Schoolmaatschappelijk werk
Ik ben Hester de Lange en heb de werkzaamheden
van Saskia Kruis als schoolmaatschappelijk werker
over genomen. Graag vertel ik jullie wat meer
over mezelf.
Ik ben 44 jaar, moeder van twee dochters van 15
en 17 jaar oud. Ik heb 15 jaar in het speciaal
onderwijs gewerkt, als toneeljuf. Steeds vaker
kwamen er leerlingen niet alleen om te spelen,
maar ook om te praten. Daar hoorde ook verhalen
over thuis bij. Het werd heel vanzelfsprekend dat
ik ook bij gesprekken met ouders was. En zo
leerde ik hoe belangrijk het is dat er een bruggetje
is tussen thuis en school.
Na het onderwijs heb ik gekozen om me te
specialiseren in het ambulante werken met
gezinnen die ondersteuning nodig hebben op
diversen leefgebieden. Binnen het werken met de
gezinnen ontdekte ik, nu vanaf de andere kant,
hoe belangrijk het is dat school en thuis
afstemmen op elkaar. Hoe beter de afstemming,
hoe beter een kind zich kan ontwikkelen!
Op de Mozarthof hoop ik weer bruggetjes te
kunnen bouwen tussen school en thuis. Soms zal
dit betekenen dat ik samen met ouders kijk naar
de mogelijkheden voor het kind na school, of we
kijken naar wat een kind nodig heeft om nog beter
te ontwikkelingen binnen de klas, of we kijken
naar hoe u thuis ondersteuning kan krijgen. De
Mozarthof heeft gekozen voor een intensieve
samenwerking met Sherpa. Ik ben werkzaam bij
Sherpa als gezinsbegeleider en daarnaast
schoolmaatschappelijk werker op Mozarthof. Mocht
u vragen of zorgen hebben over uw kind of
gezinssituatie, neem gerust contact met mij op.
Samen kijken we of er oplossingen zijn.
Ik ben bereikbaar via het algemeen
telefoonnummer van school en via
h.de.lange@mozarthof.nl
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Samenwerking met Sherpa
Soms is er meer begeleiding nodig dan de school kan bieden.
Dan is het mogelijk om via de Jeugdwet vanuit de gemeente of vanuit
de Wet Langdurige Zorg vanuit het rijk, extra begeleiding op school in
te zetten. Aangezien we als Mozarthof zorg willen dragen voor de
rust en de ontwikkeling van alle leerlingen op school, zetten we deze
extra begeleiding in met zorgmedewerkers vanuit Sherpa. Hiermee
beperken we het aantal mensen die op school aanwezig zijn.
Met Sherpa werken we vanuit de gemeenschappelijke visie ‘de extra
begeleiding is erop gericht om het volgen van onderwijs blijvend
mogelijk te maken’. We hebben goede afstemming met de
medewerkers van Sherpa over de inzet en de wijze van begeleiding.
De medewerkers die nu op Mozarthof aanwezig zijn;
Lisa Provoost (boven) en Samantha Fijen (onder)

De schoolgids is klaar.
Op de website van de school vindt u
de schoolgids voor het schooljaar
2016-2017.
Hierin staat allerlei praktische
informatie.
Ook staat er van alles te lezen over
wat we op school allemaal doen.
Ga dus snel naar onze website;
www.mozarthof.nl

De MR zoekt leden
Onze medezeggenschapsraad zoekt ouders die willen meedenken
over het reilen en zeilen van de school.
In de bijlage vindt u een flyer met meer informatie.
We horen het graag.
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Terugblik ouderavond
Op 6 september was de algemene ouderavond.
Fijn dat er zoveel ouders gekomen waren om de informatie
over het nieuwe schooljaar te horen. Onderwijs maken we
tenslotte samen!
En mocht u niet zijn geweest; u werd gemist!
Trix heeft informatie gegeven over wat er in het afgelopen
jaar allemaal is gedaan op school. Ook de plannen voor het
nieuwe schooljaar zijn toegelicht.
Daarna gingen alle ouders naar de klassen om van het
klassenteam te horen hoe het eraan toegaat in de groep.
We zien u volgende keer graag terug.

Ouderavond 17 november 2016
Graag nodigen wij u uit voor de ouderavond die verzorgd wordt
door de ouderraad van de Mozarthof
De avond heeft als thema; mediagebruik thuis en op school.
De organisatie jeugd en media zal deze avond verzorgen.
Het belooft een interessante avond te worden.
De uitnodiging wordt na de herfstvakantie toegestuurd. U kunt zich
dan opgeven voor deze avond.
Zet u de datum alvast in uw agenda?

Conferentie stichting mijn eigen thuis
Op 24 november organiseert de Stichting Mijn Eigen Thuis een
conferentie in het Cultureel Centrum van Amerpoort. Deze stichting
helpt ouders bij het opzetten van kleinschalige woonvormen.
Heeft u interesse? Meer informatie vindt u in de bijlage of op;
www.mijneigenthuis.eu
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Sociale vaardigheidstraining
In januari 2017 start een sociale vaardigheidstraining verzorgd door
Obago en Thuis in Begeleiding.
Buitengewoon Sociaal is speciaal op maat gemaakt voor kinderen in
de leeftijd van 10-20 jaar van de Mozarthof.
Ze gaan in 8 bijeenkomsten in een kleine groep werken aan de
sociale vaardigheden.
Bijvoorbeeld:
- weerbaarheid, zelfvertrouwen
- hoe ga je een gesprek aan en onderhoud ik dit?
- wat is pesten en plagen en hoe ga ik hiermee om?
- wat zijn vrienden/kennissen/onbekenden en hoe ga ik hiermee om?
- nee zeggen en nee ontvangen
Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Verkeerssituatie rond de school
Na de herfstvakantie zal de nieuwe verkeerssituatie van kracht zijn.
Dit houdt in dat er één-richting verkeer is in de Mozartlaan en dat er
een parkeerverbod is.
In de bijlage treft u de regeling aan zoals deze gaat gelden.
Graag vragen we u ook het volgende:
Soms parkeren ouders op de grindstrook voor de school.
Deze grindstrook is bedoeld als taxi opstelplaats. Zo kunnen onze
leerlingen veilig in- en uitstappen.
Wij vragen u daarom dringend om uw auto niet op de grindstrook te
parkeren als u uw kind komt halen of brengen. U kunt hiervoor het
kleine parkeerterreintje voor het gebouw van nummer 29 gebruiken.
Alvast bedankt voor de medewerking.
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Oudertevredenheidsonderzoek
Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed?
Dát willen wij graag weten.
Door middel van een vragenlijst willen wij onderzoeken hoe
tevreden de ouders van onze leerlingen zijn over het
onderwijs op Mozarthof.
De vragen in het onderzoek gaan over uw tevredenheid over
verschillende aspecten van de school zoals: de kwaliteit van
het onderwijs, de leermiddelen, de veiligheid, de wijze
waarop de school wordt aangestuurd, de communicatie met
ouders, etc.
Wij horen graag hoe u hierover denkt en zouden het zeer op
prijs stellen als u de vragenlijst wilt invullen.
Deze vragenlijsten zullen we u in de week na de
herfstvakantie per email toesturen.

Doet u mee?

Fijne vakantie
We wensen u allemaal een hele fijne herfstvakantie toe.
We hopen dat iedereen lekker buiten kan zijn om te wandelen of
te spelen.
En anders lekker voorlezen op de bank. Ook gezellig!
Veel plezier allemaal!
Tot 24 oktober!

Agenda
Herfstvakantie
Ouderavond
Sinterklaasfeest
Kerstfeest

17 t/m 21 oktober
17 november
05 december
22 december

Voor actuele informatie; kijk op de website!
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