21 december 2018

Terugblik afgelopen periode
Bijna kerstvakantie! Wat is er weer veel gebeurd in de afgelopen
periode.
Er is hard gewerkt en veel geleerd. Dat leren doen we in de klas maar
ook met regelmaat buiten de klas of buiten de school.
In het SO is er een cultuurproject geweest waarin gewerkt is met
natuurlijke materialen. Er is getimmerd en geplakt dat het een lieve
lust is. Alle werkstukken werden neergezet in het lege lokaal in het SO
dat was omgetoverd tot een museum.
In het VSO is er gewerkt met afval. Wat een geweldige kunstwerken
zijn er gemaakt. Vliegtuigen, vreemde dieren, robots ….. wat een
creativiteit. Aan het einde van het project kwam het mobiele recycle
perron van de GAD naar de Mozarthof en werd alles opgeruimd. Ook
weer een hele belevenis.
Natuurlijk hebben we ook Sinterklaas gevierd.
De leerlingen van het SO hebben gewerkt over de Pietenbakkerij. Kijk
maar eens naar de foto hiernaast. Op woensdag 5 december kwamen
Sint en zijn Pieten naar het SO op de Mozarthof. Alle leerlingen zaten
in de gymzaal op hem te wachten. De leerlingen hebben onder leiding
van Floor een prachtig optreden verzorgd voor de Sint. Wat klonk dat
mooi!
In het VSO zijn er in de onderbouw lootjes getrokken en surprises
gemaakt.
In de bovenbouw van het VSO is een project gehouden voor de
Voedselbank. Er is voedsel ingezameld en cadeautjes. In workshops
gingen de leerlingen speculaas en cup cakes maken en ook was er een
workshop cadeaus inpakken.
Tot onze grote verrassing kwam SBS 6 opnames maken voor Hart van
Nederland. Het is een prachtig item geworden. U kunt de opnames
terugkijken via de website of de Facebook-pagina van de Mozarthof.
Ook was het weer een heerlijk kerstfeest. Met een ontroerend
kerstspel opgevoerd door de leerlingen van het SO nadat ze eerst een
lekker lunch hadden gehad.
In het VSO is er een heerlijk kerstdiner geweest met een samenzang
met ouders en leerlingen tot besluit.
Samen leren en samen vieren!
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Vooruitblik komende periode
Na de kerstvakantie breekt de toetsperiode weer aan. Dit zal
ongeveer de eerste drie werkweken van januari in beslag nemen.
Jaarlijks toetsen wij onze leerlingen zodat we de ook deze gegevens
kunnen gebruiken om de leervorderingen in kaart te brengen.
Tijdens de oudergesprekken in de week van 4 maart ’19 informeren
we u over de ontwikkelingen.
Ook ons wintersportkamp voor het VSO komt er weer aan. Verderop
in de nieuwsbrief treft u hierover nog een stukje aan. We zijn nog
hard op zoek naar sponsoren.
Ook worden we weer getrakteerd op een voorstelling van de
Cliniclowns op school. Dat is altijd een feestje.

Personele ontwikkelingen

Maura Dammers

Martine Overzet

Maura Dammers, onze orthopedagoge van het SO, heeft een nieuwe
uitdaging gevonden. Maura gaat na ruim elf jaar op de Mozarthof
gewerkt te hebben per 1 februari 2019 via de Stichting Elan aan de slag
bij het samenwerkingsverband Unita. Zij zal daar leerlingen met een
beperking die in het regulier onderwijs zitten, gaan begeleiden.
Maura heeft veel betekend in de zorg voor leerlingen en hun ouders.
Ook is mede door Maura’s inspanning de afdeling SO zich meer gaan
richten op het spelend leren. Via begeleid spel leren onze leerlingen
allerlei vaardigheden en doen zij kennis op.
Dank je wel voor je inzet en betrokkenheid bij de Mozarthof, Maura!
We gaan je missen. Het ga je goed.
We zijn verheugd om u te kunnen meedelen dat we een goede nieuwe
orthopedagoge hebben gevonden om Maura op te volgen. We stellen u
graag voor aan Martine Overzet. Martine heeft 10 jaar ervaring als
orthopedagoge op een ZML school in Lelystad. Daarnaast is ze ook 9
jaar werkzaam geweest op een school voor speciaal basisonderwijs in
dezelfde plaats.
Wij heten Martine van harte welkom op de Mozarthof en wensen haar
een fijne tijd toe.
Naära Tomasowa, de ergotherapeute die via de praktijk voor
kinderergotherapie Almere, Gooi & Vecht op Mozarthof werkzaam is

2
Mozartlaan 29/31 · 1217 CM Hilversum · Postbus 1035 · 1200 BA Hilversum · 035 62 41 932 · www.mozarthof.nl · info@mozarthof.nl

gaat ons ook verlaten. Naära gaat werken in een ergotherapie praktijk
in Amsterdam. We wensen haar veel succes toe bij deze nieuwe stap.
Gelukkig is er ook voor deze vacature goede invulling gevonden.
Cilia Kelder zal als ergotherapeute vanuit de kinderergotherapiepraktijk
op de Mozarthof gaan werken. Cilia heeft ruime ervaring in het
ergotherapeutisch behandelen van kinderen en het begeleiden op
scholen. Welkom op de Mozarthof, Cilia!
Cilia Kelder

Angelique van de Weerd is bevallen van een prachtige dochter, Saar.
We feliciteren Angelique en haar man Tom van harte met dit prille
geluk.
Na de kerstvakantie zijn Barbara de Koning en Natalie Groenewoud
weer terug van hun zwangerschapsverlof.

Start groep Mol in het SO
We zijn blij om u te kunnen vertellen dat we met ingang van 7 januari 2019
van start gaan met een zevende groep in het SO.
Deze nieuwe groep krijgt de naam Mol.
In deze groep worden de leerlingen geplaatst die zijn verhuisd of waarvoor
plaatsing in het speciaal onderwijs beter is.
Als leerkrachten zijn Kim Varkevisser en Anouk Zeegers aangesteld.
Kim Varkevisser is bij velen van u een goede bekende. Kim heeft in het
verleden ook als groepsleerkracht op de Mozarthof gewerkt. Daarna is ze
gaan werken bij het Zandkasteel. We zijn blij dat Kim ons team weer komt
versterken. Welkom Kim!
Anouk Zeegers werkt sinds de zomervakantie op de Mozarthof in groep Egel
waar zij Natalie Groenewoud vervangt in haar zwangerschapsverlof.
We zijn blij dat we voor deze groep twee ervaren leerkrachten hebben
gevonden.
Wanneer er nog meer leerlingen worden aangemeld zal deze groep ook
klassenassistentie gaan krijgen.
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Contact met chauffeurs
Door de nieuwe wetgeving rond de privacy worden de
telefoonnummers van de chauffeurs van de vervoersbedrijven, niet
meer doorgegeven aan de school. Dat houdt in dat wij vanuit school de
chauffeurs niet kunnen bereiken als zij hun ronde aan het rijden zijn.
Als er iets moet worden doorgegeven aan de chauffeur dan moet u
daar zelf zorg voor dragen. Wij hopen op uw begrip in deze.

Leerlingenraad VSO
Nu het schooljaar goed op stoom is, zijn we gestart met het hernieuwd
opzetten van een VSO leerlingenraad. De leerlingen leren dat
meedenken en je mening geven vanzelfsprekend is in onze
democratische samenleving en dat de school daarvoor een oefenplaats
is.
Iedere klas heeft democratisch een vertegenwoordiger gekozen. Deze
negen vertegenwoordigers vormen samen de VSO leerlingenraad.
Vanuit het VSO-team begeleiden Ingrid Dispa en Els de Boer de
leerlingenraad.
Op 27 november jl. was de eerste bijeenkomst. Deze bijeenkomst
stond in het teken van het thema: ‘Beslis jij of beslis ik’. We hebben
gepraat over democratie en we hebben met elkaar afspraken gemaakt
over hoe we op een prettige manier praten met elkaar. Ook hebben
we nagedacht hoe iedereen zijn rol als vertegenwoordiger van de klas
kan gaan invullen.
In de bijlage vindt u een uitgebreid verslag van alle ins en outs m.b.t.
de leerlingenraad.
De volgende leerlingenraad is op 5 februari 2019. Het thema zal zijn:
‘Ik denk na over mijn mening’. In de lessen burgerschap zal er
voorafgaand aan deze bijeenkomst van de leerlingenraad ook in de
klassen aandacht besteed worden aan dit thema. We houden u op de
hoogte.
Ingrid Dispa & Els de Boer
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IJspret
Met de kerstvakantie in het vooruitzicht hebben de leerlingen de
eerste ijspret al gehad!
Ook dit jaar hebben de leerlingen uit zowel het SO als het VSO een
schaatsmiddag op de ijsbaan Nederhorst on Ice gehad!
Fantastisch om te zien dat de leerlingen zoveel plezier beleven aan
het schaatsen, sleeën en glijden op het ijs.
Oefenen met rekjes, met hulp van juffen en ouders, met elkaar en
uiteindelijk los, zo mooi om te zien dat leerlingen elk jaar beter
worden!

Talent-uur
Op woensdag 19 december jl. was het zover, de leerlingen van het
talent-uur van het VSO mochten hun dans, waar ze de afgelopen
periode hard voor geoefend hebben, laten zien aan hun klasgenoten,
leraren en ouders. De leerlingen hebben twee dansen laten zien; een
aerobicsdans en een hip hop dans. Tijdens de voorstelling ging het
dak eraf en hebben de leerlingen een fantastische prestatie geleverd.
Het optreden werd afgesloten met een luid applaus. We kunnen
terug kijken op een geslaagd optreden waar de leerlingen trots op
kunnen zijn.

Wintersport sponsoren gezocht
De voorpret voor onze Snowexpresssss......is al weer begonnen. Al zes
weken lang trainen zes VSO leerlingen op de Indoorbaan in Bussum.
Wat een aankomende skitalenten zijn dat.
In de kelder wordt skikleding en skischoenen gepast, in de maten 36
tot 46!
Het skiteam streeft naar een inclusief skikamp voor een low-budget
prijs.
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Een reis voor € 490,- is bij géén reisorganisatie te vinden. Kleding, skimateriaal, skipassen en eigen skileraren van de Mozarthof voor de
lessen op topniveau, is er allemaal bij inbegrepen. Een
sneeuwervaring met je vrienden en vriendinnen wordt weer de
topper van 2019.
Om dit mogelijk te maken worden er veel sponsoracties ondernomen.
Daar er negentien paar ski’s naar het grof vuil zijn gebracht, moesten
er dus nieuwe ski’s gekocht worden.
We boffen dit jaar door hulp van de vader van Max. Via zijn werk
hebben geld gekregen voor de aanschaf van acht paar nieuwe ski’s en
stokken! Geweldig bedankt hiervoor!
Het skiteam is blij met alle giften voor de aanschaf van nieuw
materiaal. Wie weet verrast u ons met een leuk kerst-ski-cadeautje
en steunt u onze Snowexpress?
Alle giften zijn welkom op rekening;
NL 64 RABO.nl 0137559453
T.n.v Stichting vrienden van de Mozarthof
Onder vermelding van Snow express.
Namens het skiteam hartelijk dank
Ria Terra, coördinator wintersport.

Schoolpleinen
De schoolpleinen van de Mozarthof zijn altijd een welkome plek geweest om lekker buiten te spelen,
maar zijn na jaren van intensief gebruik aan een opknapbeurt toe. De grote pleinen van het SO en VSO
die achter de schoolgebouwen liggen, worden vanaf januari 2019 opnieuw ingericht.
In het afgelopen jaar is voor beide pleinen een ontwerp gemaakt in samenspraak met alle betrokkenen.
Het groene karakter van de pleinen met de prachtige bomen blijft behouden en de speelmogelijkheden
worden sterk uitgebreid, afgestemd op de doelgroepen van de verschillende pleinen. Het verbindende
element tussen de pleinen (en grote wens van de leerlingen) wordt een pannaveld (voetbal) met
kunstgras, dat door zowel SO als VSO afwisselend gebruikt kan worden. Verder worden per plein
verschillende nieuwe speeltoestellen geplaatst en is voor het SO-plein een lang zitelement met
beplanting ontworpen, waardoor de aanliggende lokalen elk een eigen beschutte buitenruimte krijgen.
Voor wie zich verder wil verdiepen in het plan, hangen vanaf januari overzichtstekeningen in beide
gebouwen.
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De aanleg van de pleinen start direct na de kerstvakantie. Het SO-plein is eerst aan de beurt en daarna
volgt het VSO-plein. De doorloop van de gehele aanleg wordt geschat op 3 tot 4 maanden, mits het niet
te hard vriest.
In de praktijk betekent dit dat het SO-plein de eerste weken dicht zal zijn en dat de kinderen op een van
de andere pleinen pauze zullen houden. Wanneer de eerste grote stappen uitgevoerd zijn, wordt in
gedeeltes op het nieuwe plein in wording gespeeld, altijd binnen veilige kaders. Het team van de
Mozarthof houdt nauw contact met de uitvoerders en stemt met hen af wat mogelijk is.
Hieronder treft u een impressie aan van de nieuwe inrichting.
We verheugen ons er enorm op!
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De gezonde school
Met de kerstdagen op komst delen wij graag een lekker en
gezonde recept dat u in de bijlage vindt Deze soep is al twee
jaar de topper onder de soepen in de kantine. Bijna alle
leerlingen uit het VSO kunnen deze soep inmiddels al maken.
Laat u zich eens verrassen en maakt u deze soep met uw zoon
of dochter als voorgerecht voor het kerstdiner.
Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2019!
Coördinatoren Gezonde school, Monique en Booike

Uit de ouderraad
De ouderraad en het Schoolmaatschappelijk Werk van Mozarthof zijn de
samenwerking aangegaan! Vanuit het maatschappelijk werk bestaat de wens
om een aantal keer per schooljaar informatieavonden te organiseren. Dit sluit
goed aan bij de visie van de Ouderraad, namelijk dat ouders informatie bij
elkaar halen en brengen en verbinding vinden.
Tot de zomervakantie 2019 wil de Ouderraad u graag uitnodigen voor twee
informatieavonden. In het najaar zullen nog twee avonden volgen.
De keuze van de thema's zijn gebaseerd op de uitkomst van de enquête die de
OR onder de ouders heeft gehouden. Ook de keuze om de
informatiemomenten op een avond te plannen is gebaseerd op deze enquête.
Houdt u de onderstaande data vast vrij in uw agenda? De officiële uitnodiging
en de mogelijkheid om u aan te melden volgt op een later tijdstip.
Dinsdag 26 Maart 2019
Thema SO: Sensorische Informatieverwerking (prikkelverwerking)
Wij, maar ook onze bijzondere kinderen, krijgen voortdurend informatie uit de
omgeving. Niet alleen verbale informatie maar (juist) ook informatie die via de
zintuigen binnenkomt. Voor onze kinderen is het verwerken van die
sensorische informatie niet vanzelfsprekend.
Meerdere sprekers zullen u vanuit hun expertise (Fysiotherapie, ergotherapie,
logopedie) meenemen in de complexe wereld van de sensorische informatie
verwerking. Naast informatie over hoe de sensorische informatie verwerking
verloopt krijgt u ook handige tips over hoe u uw kind kunt helpen de
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sensorische Informatie verwerking positiever te laten verlopen. Er zal zeker
ook ruimte zijn om vragen te stellen en om met enkele materialen zelf te
oefenen!
Thema VSO: Sterilisatie
Een bijzonder gecompliceerd en vaak ook moeilijk onderwerp. Maar wel een
onderwerp waar velen van ons mee te maken hebben of nog gaan krijgen.
Meerdere sprekers zullen u voorzien van degelijke informatie. Wat gebeurt er
precies bij sterilisatie? Hoe oud moet mijn kind zijn? Wat is het effect op het
lichaam van mijn kind? Wie voert het uit, en kan dat wel zomaar? Welke
procedures komen er bij kijken en bij wie moet ik zijn?
Hele reële vragen over een heel reëel onderwerp. Natuurlijk is er ook ruimte
voor gesprek met elkaar, waarbij zeker het vraagstuk: laat ik mijn kind wel of
niet steriliseren aan de orde zal komen.

Donderdag 6 juni 2019
Thema SO: peuterpuberteit
Voor de ouders in de onderbouw van het SO staan we deze avond stil bij de
fase van het jonge kind; de peuterpuberteit. U kent het vast, een kind wat niet
wil stoppen met dreinen en drammen. Of een onverzettelijk kind wat koppig
NEE blijft zeggen op een ontzettend onhandig moment. Voor iedere ouder
vraagt de peuterpuberteit veel geduld en doorzettingsvermogen. Onze
kinderen blijven relatief lang in deze fase zitten. Dat vraagt van ons als ouders
echt wat extra's. Naast informatie over de peuterpuberteit van onze eigen
orthopedagoog en andere experts, staat deze avond in het teken van tips en
natuurlijk de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan.
Woensdag 26 juni 2019
Thema VSO/bovenbouw SO: Seksualiteit
Zie het stukje hieronder over ‘kriebels in je buik’
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Kriebels in je buik
Zoals we u in de eerdere nieuwsbrief lieten weten stond de
afgelopen studiedag van het VSO in het teken van seksualiteit. We
hebben met elkaar gesproken over de leerlijn seksuele en relationele
ontwikkeling en het belang van het geven van voorlichting aan onze
leerlingen.
Ook in het afdelingsoverleg wordt hier gedurende het schooljaar
overleg over gevoerd.
Als afsluiting zal theatergroep ‘a la Carte’ op woensdagmiddag 26
juni 2019 een voorstelling spelen voor de leerlingen van het VSO.
’s Avonds zal de voorstelling worden gespeeld voor de ouders van de
VSO leerlingen en voor de ouders van groep Wolf van het SO. Aan
het einde van de voorstelling is er gelegenheid om even na te praten
en vragen te stellen.
De precieze tijden zullen we nog laten weten.
Deze avond wordt mogelijk gemaakt door de ouderraad.
Noteert u vast in de agenda; woensdagavond 26 juni 2019,
theatervoorstelling op de Mozarthof.

Informatiemarkt wonen en dagbesteding
Nog een datum om alvast op te schrijven; donderdag 7 maart 2019.
Op deze dag zal voor de ouders van het VSO, in samenwerking met College de
Kleine Prins Hilversum, een informatiemarkt worden georganiseerd rondom
het thema wonen en dagbesteding. Verschillende aanbieders zullen zich dan
presenteren.
De markt wordt gehouden in:
College de Kleine Prins
Soestdijkerstraatweg 129c
1213VX Hilversum
Nadere informatie volgt te zijner tijd.
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Voorjaarsdisco VSO
Donderdag 14 februari 2019
Voorjaarsdisco VSO
19.00-21.00 uur
Club Shots, Hilversum
Dresscode:
Na de vakantie volgt verdere informatie…..

Fijne kerstvakantie!
En dan is het nu kerstvakantie. De school gaat dicht en we gaan
allemaal heerlijk genieten van de lichtjes en de gezelligheid.
Het team van de Mozarthof wenst u hele fijne kerstdagen toe en alle
goede wensen voor 2019.
We verwelkomen onze leerlingen op maandag 7 januari 2019 weer
vrolijk en uitgerust op school.
Fijne kerstvakantie allemaal!

Agenda
7 januari ‘19
7 t/m 25 januari ‘19
20 t/m 25 januari ‘19
23 januari ‘19
31 januari ’19
31 januari t/m 14
februari ‘19
14 februari ‘19
18 t/m 22 februari ‘19

Weer naar school
Toetsweken
Ski-kamp VSO
Kijkmiddag SO
Cliniclowns voor deel v.d.
groepen
Groepsbesprekingen.
Sommige groepen in het SO
zijn vrij.
Voorjaarsdisco VSO
Voorjaarsvakantie
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