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Terugblik op de afgelopen periode. 
 
Wat is er weer veel gebeurd! Alle leerlingen hebben hun draai 
gevonden, zo in de eerste weken. 
Er is kennisgemaakt met nieuwe juffen of meesters, met nieuwe 
klasgenoten en iedereen heeft z’n plek weer gevonden in de lokalen. 
Iedereen is weer gewend en zit in het ritme van school.  
De algemene ouderavond is gehouden en ook de thema-avond over 
seksualiteit is goed bezocht. Inmiddels zijn alle leerplannen gemaakt 
en zijn de verwachtingsgesprekken gevoerd.  
Ook hebben we gestaakt. We hopen dat de nieuwe regering hart 
heeft voor ons onderwijs. 
De studiedag hebben we gebruikt om in het SO de ontwikkeling van 
het werken in hoeken uit te werken. Ook is nog even een slag 
gemaakt om allerlei spullen op een vaste plaats op te bergen. 
Het VSO heeft gewerkt aan de inhoudelijke verdieping van de 
ontwikkelingsperspectieven en het taalonderwijs. 
Er wordt hard gewerkt maar er is ook tijd voor leuke dingen. 
 

Natuurlijk hebben we aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. 
Griezelig is het thema.  
In ons culturele project dans gaan we nog even door met dit 
spannende onderwerp. Er wordt gedanst dat het een lieve lust is. En 
niet alleen door de leerlingen! Bij de introductie van het thema voor 
het personeel stonden we allemaal op de dansvloer. 

 

 

 

 

Vooruitblik komende periode 
 
In de periode tot aan de kerstvakantie gaan we het volgende doen; 
We gaan nog even door met ons project dans. 
In sommige groepen worden in de weken van 6 tot 17 oktober wat 
toetsen afgenomen. 
En natuurlijk staan dan de feesten voor de deur. 
We zien natuurlijk al de eerste pepernoten in de winkels liggen. 
En na de Sint dient de kerst zich weer aan. Altijd een leuke – maar 
ook drukke tijd - op school. 
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Collecte NSGK 
 
HELP OOK MEE!!! 
NSGK helpt kinderen met een handicap om, met hun 
beperking, volwaardig te kunnen leven. En daar kunt u bij 
helpen. Met slechts een paar uurtjes collecteren in de week 
van 13 t/m 18 november 2017 kunt u al een belangrijke 
bijdrage leveren. Deze Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind heeft sinds een aantal jaren een heel 
bijzondere regeling met de Mozarthof.  
 

50% van de opbrengst van Mozarthof-collectanten gaat direct 
naar onze school!! 
 

Vorig jaar hebben we daar trampolines van kunnen kopen en 
ook dit jaar hebben we weer een bijzonder doel om voor te 
sparen. Een ware ontdekkingstuin bij het SO. Hierbij kun je 
denken aan verhoogde paden, rijstroken, speelattributen en 
andere spannende dingen.  Help je ook mee? 
Als je een beetje tijd over hebt, of tijd kunt vrijmaken om in 
de week van 13 t/m 18 november te helpen?  Geef je op en 
doe mee. Goed voor de school en gezellig samen met je kind 
een rondje maken in de buurt.   
Mail naar anjlcremers@gmail.com of bel 06 41646004. Dan 
zorg ik dat je inzet beloond wordt. 
 

Sascha Cremers 

Coördinator NSGK/Mozarthof 
  

 

 

De MR zoekt leden! 
 
De medezeggenschapsraad (MR) van de Mozarthof zoekt een 
nieuw lid voor de oudergeleding van de MR.  
Heeft u interesse, dan kunt u meer informatie vinden in 
bijgevoegde flyer. Daarin staat ook vermeld hoe u zich kunt 
aanmelden. 
Reageren kan tot donderdag 2 november. 
We zien u graag komen! 
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Sport op de Mozarthof 
 
Op de Mozarthof vinden we sport een belangrijk onderdeel van 
het leerstofaanbod. Hierin proberen we onze leerlingen allerlei 
sportervaringen aan te bieden. We hebben daarom een aantal 
sport clinics georganiseerd. 
 

De groepen SO/VO, OB1, OB2 en MB1 hebben nu twee keer 
atletiek training gehad van Marianne Boulee. De eerste keer heeft 
ze speerwerpen behandeld en de tweede keer hordelopen. Op de 
foto's is te zien hoe goed dat hordelopen ging. De laatste keer 
gaan de leerlingen weg sprinten uit echte startblokken! 
 
De data voor de andere sport clinics zijn ook bekend: 
 

Kickboksen 
Op donderdag 2, 9 en 16 november krijgen MB1, SO/VO en OB1 
kickboks clinics van een trainer van Papageno. 
 

Judo 
Op dinsdag 7, 14 en 21 november krijgen OB1, OB2, BB4, MB1 en 
Saxofoon judo clinics van wereldkampioen Jiu Jitsu, Ruben 
Assmann. 
 

Korfbal 
Op donderdag 30 november, 7 en 14 december krijgen OB2, MB1, 
SO/VO, OB1, MB2 en BB3 korfbal clinics van Dolf Nijbroek van de 
korfbalbond.  
 

Ouders zijn iedere laatste training welkom om te komen kijken. 
Als u niet kunt komen maar meer informatie wilt over een 
sportvereniging dan kunt u contact op nemen met Martijn. Zijn 
emailadres is: m.spaans@mozarthof.nl.  
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“Samen Sterk” 
 
In januari 2018 zal Stichting Ouderplatform Gooi&Omstreken een 
bijeenkomst aanbieden voor ouders van de Mozarthof. Tijdens de 
avond krijgen de ouders advies over hoe zij constructief kunnen 
communiceren met de school en overige instanties die betrokken zijn 
bij de begeleiding van hun kind. Denken en handelen vanuit “de 
driehoek” staat centraal. Voor meer informatie verwijzen wij graag 
naar: www.ouderplatformgooi.nl/samen-sterk/ 
U kunt in november een uitnodiging voor deze avond verwachten. 
Aan de avond zijn geen kosten verbonden.  

 

 

 

 

Informatie van ouders voor ouders 
 

 
Eén van de ouders van onze leerlingen attendeerde ons op 
BosFun. 
Dit is een kleinschalige logeervoorziening voor speciale kinderen 
en jongeren, midden in de natuur.  
Zij doen dit op Molecaten park, Landgoed Ginkelduin in Leersum. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.bosfun.nl 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Jeugdverpleegkundige 
 
Vanuit de GGD zal een jeugdverpleegkundige werkzaam zijn op de 
Mozarthof. Haar naam is Sifra Blanken. 
Sifra werkt nauw samen met onze jeugdarts Ching Ching Tang. 
U kunt bij Sifra terecht met vragen over gewicht, voeding, slapen, 
bedplassen e.d. 
Zij is bereikbaar op ma, di en do van 08:30-17:00 uur. 

T (035) 6926350, E s.blanken@jggv.nl, M: 06-52578156  

Ook bereikbaar via WhatsApp 
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Sociale vaardigheidstraining 
 
Eerder berichten wij u dat er in het najaar 2017 een nieuwe 

cursus start van “Buitengewoon Sociaal”.  

Een leuke en leerzame sociale vaardigheidsgroep die kinderen 

tussen de 10-20 jaar vaardigheden aanleert rond:  

 Feedback geven/ontvangen 

 Goede mensen/slechte mensen 

 Lastige situaties aanpakken 

 Pesten/plagen 

 Positief in het leven staan 

 Omgaan met boosheid 
 

Er is nog mogelijkheid tot aanmelden! 

De folder vindt u in de bijlage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne vakantie! 
 
Heeft u deze mooie vliegenzwam ook gezien 
op ons parkeerterrein? 
Een collega maakte deze prachtige foto. 
De bossen zijn vol van kleur, overal mooie 
paddenstoelen, kastanjes en beukennootjes 
zoeken. Trek er lekker op uit in de vakantie. 
We wensen iedereen veel plezier en we zien 
onze leerlingen weer terug op maandag 30 
oktober. 
Geniet ervan! 
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Agenda 
 
31 oktober 2017 Inloopochtend in het SO 
6 – 17 oktober 2017 Afname toetsen in sommige 

groepen 
15 november 2017 Studiedag 
5 december 2017 Sinterklaasfeest 
21 december 2017 Kerstfeest 
23 december 2017 
t/m 7 januari 2018 

Kerstvakantie 
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