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We zijn weer begonnen! 
 
We hebben alle leerlingen weer welkom geheten na een 
heerlijke vakantie. 
Veel ouders hebben al een kijkje genomen in het prachtig 
verbouwde gebouw van het SO op nummer 31. Wat is er in 
de vakantie hard gewerkt! 
De reacties van zowel de ouders als de leerlingen waren 
heel positief. Het is dan ook prachtig geworden. We zijn 
enorm trots op het resultaat. 
Natuurlijk moeten er nog allerlei klusjes gebeuren, maar dat 
doen we in de loop van de weken. 
Als alles klaar is, dan komt er een feestelijke opening. 
We houden u op de hoogte! 

  

 

 

De schoolgids staat op de website 
 
De schoolgids voor het schooljaar 2017-2018 is klaar. 
In de schoolgids staat allerlei praktische informatie. Ook staat hierin 
onze werkwijze in hoofdlijnen beschreven. 
Voor vragen kunt u altijd bij de leerkrachten of de afdelingsleiders 
terecht. 
 
U vindt de schoolgids op www.mozarthof.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 
 
Op 18 en 19 september komt de schoolfotograaf op school. 
U krijgt van het klassenteam te horen op welke dag de groep van uw 
kind naar de fotograaf gaat. 
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Ouderavond 19 september 
 
Op 19 september aanstaande is de algemene ouderavond. 
Hierin informeren we u over de ontwikkelingen van de school. 
Daarna geeft de leerkracht uitleg over de aanpak en de werkwijze 
in de groep. Graag beantwoorden we ook uw vragen. 
Zo kunnen we er in goede samenwerking met elkaar  een fijn 
schooljaar van maken. 
We stellen uw komst dan ook zeer op prijs!  

  

 

 

Thema-avond puberteit en seksualiteit 
op 2 oktober 
 
Op 2 oktober aanstaande wordt er een avond georganiseerd over het 
thema seksualiteit. 
De bijeenkomst vindt plaats bij Sherpa op de Zandheuvelweg 4 in 
Baarn. 
De thema-avond is een gezamenlijk initiatief van Sherpa, de 
Klimopschool en de Mozarthof. 
In de bijlage treft u de uitnodigingsbrief aan waarin wordt uitgelegd 
hoe u zich hiervoor kunt inschrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symposium wooninitiatief 
 
De Amerpoort organiseert op zaterdag 28 oktober a.s. een 
symposium met als onderwerp ‘hoe koester ik de droom van een 
ouderinitiatief’ 
Aangezien dit een onderwerp is dat onder een aantal ouders leeft, 
brengen wij dit graag onder uw aandacht. 
Op onze website www.mozarthof.nl kunt u de vooraankondiging 
lezen. 
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Sociale vaardigheidstraining 
 
Speciaal aangepast programma voor kinderen van de 

Mozarthof!                                                                                                 

Buitengewoon Sociaal is speciaal op maat gemaakt voor 

kinderen in de leeftijd van 10-20 jaar van de Mozarthof. 

We gaan in 6 bijeenkomsten in een kleine groep werken aan 

de sociale vaardigheden, met 2 praktijkmomenten tijdens 

de schoolpauze.  

Bijvoorbeeld: 

- feedback geven en ontvangen 

- goede mensen/slechte mensen 

- omgaan met lastige situaties 

- pesten/plagen 

- positief in het leven staan 

- omgaan met boosheid 

Wie begeleidt de groep?                                                                                      

Eveline van Beckhoven van OBAGO is orthopedagoog en 

Annewil Huisman-Heersping van TiB is orthopedagogisch 

hulpverlener en zullen de groep begeleiden. Beide zijn 

inmiddels 20 jaar werkzaam in de zorg met verschillende 

doelgroepen.  

 

Wanneer en waar: 

Waar: Buitengewoon Sociaal wordt gehouden op de 

Mozarthof.  

Wanneer: op 6 donderdagmiddagen van 15.30-16.30 uur. 

We hebben een inloop vanaf 15.15 met drinken en een 

gezonde snack. 

 

Eindvaluaties: na het eerste praktijkmoment een 

schriftelijke update hoe het gaat. Na de 6e bijeenkomst 

volgt een eindevaluatie.  

 

Kosten en restitutie:                                                                                                                                                                      

De kosten zijn €260,- per kind (betalen in termijnen is in 

overleg mogelijk). Dit is een all-in tarief waardoor restitutie 

bij ziekte of afwezigheid niet mogelijk is. Neem contact met 

ons op wanneer u dit wil bekostigen vanuit PGB of ZiN. 

 

Start: 

De groep start bij minimaal 7 deelnemers na de 

herfstvakantie op 2 november 2017. 

 

Aanmelden: 
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Een aanmeldingsformulier kunt u vinden op de website van 

de school; www.mozarthof.nl en vervolgens per email 

versturen aan:  

eveline@obago.nl of via annewil@thuisinbegeleiding.nl  
  

 

 
 
 
 

 

Agenda 
 
18 en 19 september Schoolfotograaf op school 
19 september Algemene ouderavond 
 2 oktober Ouderavond seksualiteit bij 

Sherpa, Zandheuvelweg, 
Hilversum 

3, 5, 10 en 12 
oktober 

De groepen zijn op een 
wisselende dag vrij i.v.m. de 
groepsbesprekingen. 
Info staat in de jaaragenda op 
de website 

13 oktober Leerlingplan mee naar huis 
16 oktober Studiedag, leerlingen vrij 
17, 18 en 19 oktober Oudergesprekken 
23 t/m 27 oktober Herfstvakantie 
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