19 oktober 2018

We zijn weer gestart!
Op 3 september j.l. zijn we weer blij van start gegaan na een
heerlijke zomervakantie. Wat hebben we prachtig weer gehad
en ook over de nazomer hebben we niet te klagen.
De leerlingen waren snel gewend aan hun nieuwe klassen en
juffen en meester, maar voor sommige leerlingen bleef ook
veel het zelfde.
We hebben er weer zin in en gaan er een prachtig jaar van
maken.

Terugblik afgelopen periode
In de afgelopen periode hebben we in alle klassen gewerkt
aan de groepsvorming. In de eerste paar weken leren de
leerlingen elkaar kennen en wordt duidelijk wie welke rol
inneemt in de klas. De klassenteams sturen er actief op dat
alle leerlingen zich sociaal veilig voelen. We bespreken met
de leerlingen wat ze van elkaar verwachten en wat we
vanuit de school verwachten aan gedrag.
Ook zijn we gestart met het vijf gelijke dagen model. We
gaan nu van half negen tot half drie naar school. Dat is voor
leerlingen, ouders en collega’s ook weer even wennen
natuurlijk. De start van het vijf gelijke dagen model viel
gelijk met een verandering van het bedrijf die voor het
overgrote deel van de regio het vervoer uitvoert. De situatie
rond het vervoer moet zich nog wat stabiliseren hebben we
gemerkt.
In het SO zijn we gestart met het groepsdoorbroken
werken. Sommige leerlingen krijgen voor een bepaald vak
les in een andere groep bij leerlingen die op hetzelfde
niveau werken. Zo kunnen we nog beter aansluiten bij wat
er nodig is.
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In zowel het SO als in het VSO is aandacht besteed aan de
Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek stond in het
thema ‘Vriendschap’ Er is onder andere voorgelezen uit het
boek ‘Kom erbij’ en er zijn allerlei lessen over boeken
gegeven. Op onze facebookpagina kunt u hiervan een
impressie zien.
De start van het jaar kenmerkt zich ook altijd door het
uitwerken van het leerstofaanbod voor dat schooljaar. In de
gehouden groepsbesprekingen is gekeken naar het aanbod
en de aanpak en indien nodig, nog beter afgestemd. Tijdens
het verwachtingengesprek is hierover met u van gedachten
gewisseld.
Natuurlijk hebben we ook weer de algemene ouderavond
gehad waarin u de speerpunten van het komende
schooljaar en een terugblik op het afgelopen schooljaar
gepresenteerd hebt gekregen. Daarna kon er
kennisgemaakt worden met de klassenteams en de ouders
van de andere leerlingen in de klas. Fijn om zoveel ouders te
zien.

Vooruitblik nieuwe periode
In de komende periode starten we met het eerste culturele project
van dit jaar. Verderop in de nieuwsbrief leest u daar meer over.
En natuurlijk staan dan ook de feesten van Sinterklaas en kerst op
het programma.
Maar natuurlijk wordt er ook hard gewerkt. In het SO wordt het
groepsdoorbroken werken steeds meer uitgewerkt. Het VSO is in de
onderbouw druk bezig met de implementatie van JongLeren,
waarmee we een aantal praktische basisvaardigheden aanleren. In
de middenbouw draaien de WEP’s op volle toeren. Op bijna alle
dagen van de week is de kantine open. In het atelier worden weer
prachtige producten gemaakt en ook in de tuin wordt er gesnoeid,
geschoffeld en geharkt dat het een lieve lust is.
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Aangescherpte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Gelukkig maken we het niet vaak mee, maar soms krijgen wij als school te maken met een
vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Voor alle betrokkenen; de kinderen, ouders,
grootouders, buren, vrienden en familie, maar ook voor de school zijn dit verdrietige en ingrijpende
processen.
Als school hebben wij de plicht om bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld te
handelen. En dat willen we natuurlijk heel zorgvuldig doen!!
Vanaf 2013 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de MELDCODE
geïntroduceerd. Aan de hand van vijf stappen kunnen professionals samen met collega’s, kinderen en
hun ouders inschatten of het nodig is om een zorgmelding te maken bij Veilig Thuis.
De MELDCODE helpt ons om zorgvuldig te handelen.

De MELDCODE is door het ministerie geëvalueerd. Vorige week zijn de specialisten van Mozarthof en
de aandachtsfunctionaris naar een nascholingsbijeenkomst geweest. De grootse aanpassing is dat
alle professionele organisaties en scholen vanaf 1 januari 2019 verplicht zijn om een
aandachtsfunctionaris te hebben. Mozarthof heeft al een aantal jaren een aandachtsfunctionaris
benoemd. Ook is stap 4 van de MELDCODE beter omschreven. Stap 4 is de stap die gaat over het
afwegen van signalen. Is er hulp nodig? Moet er een melding gemaakt worden? Hoe? Wie? Wat?
Waar? In de vernieuwde MELDCODE maken we gebruik van een zogenaamd ‘afwegingskader’. Dit
kader helpt ons om de juiste inschattingen te maken.
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Op Mozarthof zijn alle personeelsleden geschoold in het gebruik van de meldcode, zodat we de
signalen goed herkennen en weten welke stappen er genomen moeten worden. Op Mozarthof
hebben we de afspraak dat als we de MELDCODE gebruiken de aandachtsfunctionaris en de
Commissie van Begeleiding betrokken zijn.
Het is fijn dat er een hulpmiddel als de MELDCODE bestaat, maar we hopen het natuurlijk zo min
mogelijk nodig te hebben!

Aanvragen verlof
Voor het aanvragen van verlof voor bijzondere gebeurtenissen
kunt u een formulier downloaden en invullen dat u op de
website van de Mozarthof kunt vinden onder de tegel ‘ouders’
en het kopje ‘formulieren’.
Het aanvragen van extra vakantie kan alleen onder speciale
omstandigheden worden verleend. Extra vakantie mogen wij
niet toekennen in de eerste twee weken na de zomervakantie.
Wanneer leerlingen niet aanwezig zijn op school vlak voor of
na de vakantie, dan moeten wij dat melden bij de
leerplichtambtenaar.
Informatie over verzuim of de regels ten aanzien van het
aanvragen van verlof kunt u vinden op de website van het
regionaal bureau leerlingzaken van Gooi & Vechtstreek.
www.rblgv.nl

Zelfstandig wonen met ondersteuning
Triade opent een nieuwe woonlocatie in Almere, het
Homerusplein. De woonlocatie bestaat uit eigen studio’s met 24
uur begeleiding. Deze studio’s komen medio november 2018
beschikbaar. Er zijn nog enkele studio’s vrij. Deze woonlocatie is
bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking die in
aanmerking komen voor (of de indicatie al hebben) VG 3 of hoger.
Voor vragen en toelichting kunt u contact opnemen met de
afdeling Intake. Zij zijn bereikbaar via telefoon of email.
T 088-3232132
E intake@triade-flevoland.nl
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(VSO) Sinterklaasfeest met een
maatschappelijk tintje
Sinterklaas en de Voedselbank.
Dit jaar geven we als VSO met een aantal groepen een
andere invulling aan het Sinterklaasfeest. We willen deze
keer wat betekenen voor een ander, een ander die het echt
nodig heeft.
Daarom hebben we contact gelegd met de Voedselbank.
Het plan is dat we voorafgaand aan het Sinterklaasfeest, een
gastles krijgen van iemand van de Voedselbank, een
rondleiding krijgen op de locatie Huizen en een
inzamelingsactie op school gaan organiseren.
De inzamelingsactie op school willen we niet beperken tot
de leerlingen van het VSO, we willen graag met de hele
school zo veel mogelijk doneren. Wij denken dat er veel
ouders en collega’s zijn die hieraan mee willen doen.
Er is veel behoefte aan voedsel en schoencadeautjes. Denk
bij voedsel aan lang houdbaar en gezond.
U helpt Sinterklaas vast wel eens met het kopen van
schoencadeautjes. Misschien wilt u dit jaar een cadeautje
extra kopen en deze op school inleveren? Het hoeft niet
ingepakt, daar zorgen onze VSO leerlingen voor tijdens een
gezellige inpak workshop.
Alles wordt verzameld in de bibliotheek van het VSO. Graag
ontvangen we de spullen na 24 november maar vóór 5
december. U kunt het meegeven aan uw kind, deze geeft
het aan de leerkracht.
We zien uw gift graag tegemoet,
Groeten van Booike, Floor en Esther.
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Jaarthema culturele vorming
Beeldende vorming is dit schooljaar het culturele thema van de
Mozarthof. Na de herfstvakantie start in zowel SO als VSO een
cultuurproject.
Het SO gaat onder begeleiding van kunstenaar Jaap (een zeer
gewaardeerde bekende van de school) aan de slag met natuurlijke
materialen zoals hout, was en speksteen.
Het VSO gaat ook onder begeleiding van kunstenaars aan de slag
met afval in het project DE KLIKOBAK.
In april worden de projecten omgewisseld. Dan gaat het SO aan de
slag met afval en het VSO met de natuurlijke materialen.
De manier van werken zal tijdens deze projecten procesgericht zijn;
dat wil zeggen dat we vooral kijken naar hoe de leerlingen aan het
werk zijn. Zo krijgen de leerlingen de ruimte voor eigen inbreng en
creativiteit. Het eindresultaat is dus ondergeschikt aan het proces; zo
hopen we op zo autonoom mogelijke kunst!
Op de studiedag van afgelopen maandag hebben we de collega’s
vast aan het ‘werk’ gezet met afval. Iedereen had iets meegenomen
dat eigenlijk weg gegooid zou moeten worden. Doel was om te
experimenteren met de materialen, ze met elkaar te verbinden, ze
van vorm te veranderen, kortom, om Trash-Art te maken. Resultaat
was een kleurrijke expositie.
Op zaterdag 6 juli 2019 staat er op de dag een groot eindfeest
gepland. Alle leerlingen van de Mozarthof en hun ouders zijn
uitgenodigd. Nadere informatie volgt aan het einde van het
schooljaar. Vergeet u niet om de datum alvast in uw agenda te
zetten?
Groeten van de cultuurgroep
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Enquête ouderraad
Via de mail van het klassenteam heeft u een uitnodiging ontvangen
om de enquête van de ouderraad in te vullen.
In deze enquête vraagt de ouderraad u naar de behoefte die u heeft
om over allerlei onderwerpen geïnformeerd te worden.
Vult u de vragenlijst ook even in?

Schoolgids op de website
Veel ouders weten het al, maar graag laat ik u nog even weten dat onze
schoolgids op de website staat.
In de schoolgids staat allerlei inhoudelijke en praktische informatie over
onze school.
De moeite van het lezen waard!
Kijk op www.mozarthof.nl

Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG)
De algemene verordening gegevensbescherming is een privacywet
die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de
bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op
dezelfde manier geregeld. Als school moeten wij deze verordening
ook naleven. Om u te informeren hoe wij met de persoonsgegevens
omgaan hebben we hierover een stuk op de website gezet met als
titel ‘privacyverklaring’. U vindt de informatie onder de tegel voor
ouders.
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De gezonde school
Onze school is één van de 3008 scholen die dit schooljaar weer mag
meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangen wij drie gratis
porties groente en fruit per leerling per week.
Als Mozarthof zijn wij daar heel erg blij mee want:


Het is lekker en gezond. Slechts één procent van de kinderen eet
voldoende groente en vijf procent eet voldoende fruit. Een goede
eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school.



Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed
schoolfruitbeleid, kiezen thuis ook vaker voor fruit tussendoor. Ook
eten zij meer groente dan voorheen.



Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om
het schoolfruitbeleid uit te leggen.



Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief
lage klimaatbelasting. Dat geldt voor soorten uit de volle grond en
van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een aantal
importproducten, zoals bananen en sinaasappels.



Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van
eten, de seizoenen en over de verschillende soorten fruit en
groente.



Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is
één op de zeven kinderen te zwaar. Fruit en groente verzadigen
goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen meekrijgen
dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om
minder te snoepen en snacken.



Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar
gezond wordt gegeten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder
snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker
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Voor ouders door ouders
In dit rubriekje kunt u interessante informatie die u heeft, doorgeven
aan andere ouders. Dat kan informatie zijn over sportclubs,
logeeradressen of naschoolse opvang maar natuurlijk ook over een
interessante lezing die gehouden wordt. Ook is het fijn om websites uit
te wisselen waar informatie te vinden is of waar de kinderen wellicht in
geïnteresseerd zijn.
Daarom wijs ik u graag op de website www.ouderscentraal.nl. Hierop
staat allerlei informatie voor ouders over het opvoeden van een kind
met een beperking.
Heeft u informatie om te delen? Stuur een mailtje met de informatie
naar t.stove@mozarthof.nl dan nemen we dat op in de nieuwsbrief.

Fijne herfstvakantie!
Zo, de eerste periode zit er weer op. De eerste nieuwsbrief ligt weer
in uw digitale brievenbus.
Nu genieten van een heerlijke herfstvakantie. Het lijkt erop dat we
nog volop van het zonnetje kunnen genieten, ook al zijn de
temperaturen wat lager. Lekker naar buiten en het bos in of de hei
op. Veel plezier en tot maandag 29 oktober!

Agenda
Herfstvakantie
Cultuur projectweken
Schoolfotograaf
Studiedag
Sinterklaas
Kerstfeest
Kerstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober ‘18
29 oktober t/m 9 november ‘18
12 en 13 november ‘18
14 november ‘18
5 december ‘18
20 december ‘18
24 december ’18 t/m 4 januari
‘19
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