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Terugblik op de afgelopen periode 
 
Onder leiding van echte kunstenaars zijn prachtige werkstukken 
gemaakt in het kader van ons culturele jaarthema ‘beeldend’.  
Er is in het VSO gewerkt met natuurlijke materialen, met als thema 
‘Van natuur tot cultuur’. In het SO is gewerkt met plastic. Daar was 
het thema ‘van rommel naar trommel’. Er is geschaafd, gebeiteld, 
geschuurd, geplakt en geknipt dat het een lieve lust is.  
 

Ook is er nog een ander kunstproject geweest. Onder de bezielende 
leiding van Relinde Peters, docent beeldende vorming bij Globe en 
haar neef Joran, student kunstacademie en graffiti kunstenaar, 
hebben een aantal leerlingen van het VSO een prachtig graffiti werk 
gemaakt op de zijkant van de gymzaalmuur. Het is nog niet af, maar 
bij de opening van het schoolplein kunt u het komen bewonderen. 
 

Op 26 maart jongstleden was de ouderavond met interessante 
onderwerpen. In het SO was het een interactief programma over 
prikkelverwerking. In het VSO is het thema sterilisatie besproken. 
Fijn dat er zo’n goede opkomst was! Ouders geven aan dat het 
plezierig is om informatie over onderwerpen te ontvangen die hen 
bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind bezig houdt. 
 

Op 12 april zijn de Koningsspelen gehouden in het SO. Heerlijk om 
iedereen enthousiast te zien meedoen. Het plein kleurde helemaal 
oranje! De leerlingen hebben genoten van al deze sportiviteit en 
vrolijkheid. 
 

Na een aantal weken van hard trainen was het zondag 14 april dan 
eindelijk zover, de Hilversum city run. Vier leerlingen en drie hebben 
de 5 km prestatie loop gelopen. Tijdens de run werden de leerlingen 
luidkeels aangemoedigd door een grote groep familie en collega’s. 
De leerlingen liepen in fantastische tijden de 5 km en iedereen heeft 
met gemak de finish gehaald. Bij de finish werden zij beloond met 
een mooie medaille. Een prestatie waar zij trots op mogen zijn. 
 

Natuurlijk hebben we ook alvast het paasfeest gevierd op school. In 
het SO is er een heerlijke lunch geweest. In het VSO hebben de 
meeste groepen deelgenomen aan de Tapaas wedstrijd. Er zijn 
heerlijke hapjes gemaakt die door een kritische jury zijn gekeurd. 
Daarna hebben de leerlingen ze lekker opgegeten. Wat een gezonde 
heerlijkheden waren dat! 
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Vooruitblik op de komende periode 
 
Voor het SO komt het schoolreisje eraan op 18 juni 2019. De 
leerlingen gaan naar Oud-Valkeveen. Daar is voor elk wat wils. 
We hopen op een heerlijk zonnetje op deze dag. 
 
In het VSO staat voor een aantal groepen het schoolkamp op 
het programma. Maandag 13 mei t/m woensdag 15 mei gaan 
MB1, MB4 en BB2 naar Duinrell. Op woensdag 15 mei t/m 
vrijdag 17 mei gaan OB1 en BB1 hier naartoe. 
Naast natuurlijk de attracties bezoeken, wordt er ook aandacht 
aan het werken aan de zelfstandigheid zoals koken en 
afwassen, maar ook aan het samen overleggen en afspraken 
maken. 
De middenbouw, MB2 & MB3 gaan van maandag 13 mei tot en 
met woensdag 15 mei op kamp naar Wodan in Huizen.  
Ze gaan slapen in safaritenten, klimmen in het klimbos en naar 
een museum. Natuurlijk is tussendoor tijd om samen te spelen, 
te chillen en doen ze spannende spellen. Het belooft een leuk 
en leerzaam kamp te worden. 
 
Dan komt natuurlijk ook het afscheid van onze schoolverlaters 
eraan. Altijd weer een belangrijk moment als we de certificaten 
gaan uitreiken. 
  
Het schoolplein vordert gestaag. Inmiddels ligt de kunstgrasmat 
voor het voetbalveld er al in. De leerlingen kijken er verlangend 
naar uit om er gebruik van te kunnen maken. Maar ze moeten 
nog even wachten. De bestrating is klaar en nu is de firma 
Buijtenhuis bezig met het plaatsen van de speeltoestellen.  
 
Graag nodigen we u uit om op zaterdag 6 juli 2019 de opening 
van het schoolplein met ons mee te vieren. Broertjes, zusjes, 
opa’s en oma’s, iedereen is welkom! Ook zullen we op deze dag 
de afsluiting van ons culturele jaarthema vieren. Kortom, dat 
belooft een prachtige dag te worden. 
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Nathalie Boskma-Susan 

 
 

 
Daphne Melenhorst 

 
 

 
Tanya Kok 

 

 
Petra de Waard 

Personele ontwikkelingen 
 
In het SO heeft groep Haas afscheid genomen van hun leerkracht 
Nathalie Boskma – Susan. Nathalie kreeg een mooi aanbod om het 
onderwijs aan hoog begaafden mee vorm te geven op een school in ’t 
Gooi. Aangezien dit al de belangstelling van Nathalie had, is ze op dit 
aanbod ingegaan. Na een aantal jaren als zorgbegeleider te hebben 
gewerkt op de Mozarthof heeft Nathalie haar PABO diploma gehaald, 
waarmee ze een bevoegde leerkracht werd voor het hele 
basisonderwijs. Nathalie heeft haar diploma in korte tijd weten te 
behalen. We bedanken Nathalie voor haar inzet op de Mozarthof in de 
afgelopen jaren en wensen haar heel veel succes toe in haar nieuwe 
baan. 
In groep Haas is Daphne Melenhorst als leerkracht ingestroomd. 
Daphne heeft veel ervaring in het regulier onderwijs en wilde graag 
haar kennis en ervaring uitbreiden door op het Speciaal Onderwijs te 
gaan werken. Dahphe heeft al wat ingevallen op de Mozarthof en 
begeleidt ook leerlingen in groep Wolf. Werken op de Mozarthof is een 
nieuwe ervaring voor Daphne, maar zij geniet er volop van. Wij wensen 
Daphne veel succes en plezier toe. 
 
 

In het VSO heeft de leerkracht van BB4, Tanya Kok een andere keuze 
gemaakt. Hoewel ze met plezier het afgelopen jaar op onze school 
heeft gewerkt, is ze toch op zoek naar een andere onderwijsomgeving 
dan de onze. De komende periode gaat Tanya dan ook bij allerlei 
scholen invallen om te bekijken wat echt bij haar aansluit. Dat vinden 
wij jammer, maar natuurlijk wensen wij ook haar toe dat zij de juiste 
plek vindt om haar ambities waar te maken. Bedankt voor je inzet in 
het afgelopen jaar, Tanya! 
We zijn blij dat Petra de Waard, die al wat ingevallen heeft op onze 
school, de plek van Tanya gaat invullen. Ook Petra heeft veel ervaring 
binnen het regulier basisonderwijs en is met haar kennis weer van 
toegevoegde waarde voor de klas én de school.  
Petra is in de afgelopen weken al gaan meedraaien in BB4 zodat de 
overdracht soepel kon verlopen. 
Ook Petra wensen we een fijne tijd toe op de Mozarthof! 
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Ouderraad geeft i-pads voor school 
 
In de maand maart is de school door de ouderraad verrast met 
spiksplinternieuwe I-Pads. Elke klas heeft dit prachtige digitale 
leermiddel mogen ontvangen, waar ze de komende jaren dan 
ook veel plezier aan zullen beleven. Hierbij willen wij de 
ouderraad nogmaals bedanken voor deze mooie gift.  
 
Op vrijdag 8 april hebben de leerlingen de I-pads van de 
voorzitster van de ouderraad, Nanke Bartholomeus, officieel in 
ontvangst genomen. Dit was een feestelijk moment.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Uit de leerlingenraad 
 
Inmiddels is de leerlingenraad drie keer bij elkaar geweest. Het thema 
van de 1e bijeenkomst was BESLIS JIJ OF BESLIS IK. Het thema van de 2e 
bijeenkomst was IK DENK NA OVER MIJN MENING. Het thema van de 
3e bijeenkomst was IEDEREEN DOET MEE. Voorafgaand aan de 
bijeenkomsten werd er in de klassen rondom het thema gewerkt met 
een  burgerschapsles.  
Tijdens de laatste leerlingenraad hebben de leerlingen hun mening 
gevormd over 'meer bewegen op school'. Bij deze vergadering was Trix 
aanwezig. Zij gaat de aanbevelingen dan ook meenemen in het verdere 
beleid op dit gebied. Ook zijn tijdens deze laatste vergadering de 
telefoonafspraken besproken. De uitkomst hiervan kunt u vinden in de 
bijlage. 
Het is mooi om te zien hoe goed de leerlingen in de klassen én in de 
leerlingenraad belangrijke burgerschapsvaardigheden laten zien: 
luisteren, een mening durven geven, met respect communiceren, je 
mening vormen, ingaan op wat een ander zegt.  
In juni zal de laatste vergadering van de leerlingenraad van dit 
schooljaar zijn. Voor deze bijeenkomst zal ook weer gewerkt worden 
rond een burgerschapsthema. We houden u op de hoogte. 
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Wijziging in de medicatie 
 
Ouders vragen ons soms om op school medicatie aan hun kind te 
geven. In dat geval vragen we ouders om het protocol 
‘medicijngebruik’ in te vullen.  
Soms gebruiken de kinderen medicijnen, maar hoeft dat niet op 
school gegeven te worden. 
Het komt natuurlijk regelmatig voor dat er een wijziging in het 
medicijngebruik is. Dat willen we als school graag weten, want soms 
heeft een wijziging van het medicijngebruik effect op de leerling 
tijdens schooltijd. 
Daarom vragen we u om wijziging van medicijnen of starten met het 
gebruik ervan aan de leerkracht door te geven. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Onze MR zoekt nieuwe leden! 
 
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). 
Deze raad bestaat uit personeelsleden en ouders De MR 
praat met het bestuur over het beleid en de begroting 
van de school. 
Ook de Mozarthof heeft een Medezeggenschapsraad en 
onze MR is op zoek naar nieuwe leden. 
De MR komt ongeveer negen keer per jaar bij elkaar op 
een dinsdagavond.  
Wilt u meedenken en meepraten over de ontwikkeling 
van onze mooie school, neem dan contact op met de 
voorzitter van de MR, de heer Stijn Eijkman. Hij kan uw 
vragen beantwoorden of uw aanmelding in ontvangst 
nemen. 
U kunt hiervoor een mail sturen naar: MR@mozarthof.nl 
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De gezonde school 
 
Zoals u weet zijn wij een gezonde school met het 
certificaat voeding! 
Wat houdt dat ook alweer in? 
We hebben een gezonde schoolkantine! 
We stimuleren het drinken van water! 
Het VSO maakt structureel gebruik van verschillende 
lesprogramma’s: Ik eet het beter’, De Pauzehap en de 
KlassenLunch! 
In het schooljaar 2018/2019 heeft de Mozarthof gratis 
groente en fruit ontvangen van EU-Schoolfruit. 15 april jl. is 
de laatste levering geweest. 
Wij kregen fruit en groente: 3 stuks per leerling per week, 
20 weken lang. Tijdens de 20 weken schoolfruit gaven wij 
EU-Schoolfruitlessen, digibordlessen en Smaaklessen. 
Na deze EU-fruit periode vragen wij het opnieuw aan voor 
volgend schooljaar. In september krijgen wij te horen of wij 
weer zijn ingeloot. Voor de periode dat we geen gratis EU 
groente en fruit ontvangen hebben we met elkaar de 
volgende afspraak gemaakt: 
Drie dagen per week nemen de leerlingen alleen fruit 
en/of groente mee voor het tienuurtje. Dus geen snoep, 
koek en repen. We houden dezelfde dagen aan als met het 
EU-fruit dus op dinsdag, woensdag en donderdag. We 
beginnen hier dinsdag 7 mei 2019 mee. 
In de ochtendpauze eten de leerlingen bij voorkeur fruit of 
groente. Als leerlingen rond die tijd veel trek hebben, 
mogen ze natuurlijk ook een boterham én fruit eten. 
Water is de beste dorstlesser. Dranken zoals 
koolzuurhoudende frisdranken, gezoete dranken en 
energydrinks staan wij op onze school niet toe. Zo hopen 
wij onze leerlingen een gezonde levensstijl bij te brengen! 
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Stick Together, 29 juni 2019 
 
De aanmelding voor Stick Together op 29 juni a.s. is 
geopend! Het aanmeldingsformulier is te vinden 
op www.sticktogether.eu  Stick Together is een 
vrolijke en ontspannen spelmiddag in Bussum voor 
kinderen met een verstandelijke of meervoudige 
beperking vanaf 8 jaar oud. Deelname is gratis. Samen 
met een buddy-kind en onder leiding van een 
volwassen vrijwilliger neemt ieder kind deel in eigen 
tempo en op eigen niveau. Samen spelen en samen 
plezier maken! Veel kids van de Mozarthof doen mee 
aan deze heerlijke middag waar de deelnemers nog 
lang met plezier op terug kijken. Kijk maar eens naar 
het filmpje op www.sticktogether.eu. De flyer vindt u 
in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Heb je eerst vragen, 
bel of mail dan met Michiel van Straaten (vader van 
Famke uit de groep Wolf) 
via michiel@sticktogether.eu of via 06 1483 7202. 
Wacht niet te lang met inschrijven en hopelijk tot 29 
juni!  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Interessante websites 
 
Lotje&Co is een website voor en door gezinnen met een 
zorgintensief kind. Er staan allerlei interessante artikelen en 
filmpjes op de site. 
Neem vooral eens een kijkje! 
Informatie vindt u op: www.lotjeenco.nl 
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Theater ouderavond  
                             ‘Kriebels in je buik’ 
 
Op woensdagavond 26 juni 2019 wordt er over het thema 
Seksualiteit een theater ouderavond georganiseerd voor de ouders 
van de leerlingen van het VSO en de ouders van leerlingen van groep 
Wolf van het SO. Het theaterstuk wordt verzorgd door Theater a la 
carte. 
Op woensdagmiddag 26 juni 2019 wordt de voorstelling gespeeld 
voor de leerlingen van het VSO 
 

Ouders van kinderen met een verstandelijke beperking hebben er 
vaak moeite mee om seksualiteit bespreekbaar te maken. Wat kaart 
je aan en hóé kaart je het aan bij deze kwetsbare doelgroep? Kriebels 
in je Buik is niet alleen een vrolijke, duidelijke en voorlichtende 
voorstelling, maar geeft ook genoeg aanleiding om verder te praten 
over seksuele gevoelens en intimiteit. 
Onderwerpen die in de voorstelling aan bod komen zijn onder andere 
vriendschap, verliefdheid, relaties, seks, genieten van je eigen lijf en 
grenzen stellen.                                                                                             
Na afloop van de voorstelling is er mogelijkheid tot het stellen van 
vragen en het uitwisselen van ervaringen in hoe seksualiteit 
bespreekbaar te maken.                                                                            
Het onderwerp speelt bij alle leerlingen van onze school. Daarom 
vragen we u dringend om bij deze bijzondere voorstelling aanwezig te 
zijn.                                                                                                                 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ouderavond SO - Peuterpuberteit 
 
We hebben allemaal wel eens een wanhopige ouder in een winkel 
gezien die zijn of haar driftige peuter probeerde rustig te krijgen. En 
we kennen allemaal wel het wanhopige gevoel als je zelf die ouder 
bent. Met het schaamrood op je wangen probeer je de afkeurende 
blikken van omstanders maar te negeren en doe je een poging om je 
krijsende kind nu echt de duidelijke grens te laten ervaren die je 
aangeeft daar ontvang je ook afkeurende blikken op! Dat zijn de 
reacties van onbekenden; maar vreselijk is het als je kind brullend de 
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verjaardag van vrienden of familie verpest. Dan zijn de reacties 
ronduit kwetsend. We kennen ze allemaal: ”geef dat kind maar een 
weekje aan mij”…Alles behalve steunend, kwetsend en ook gewoon 
ontzettend irritant.  
Onze jonge leerlingen in het SO starten op Mozarthof met een 
ontwikkelingsleeftijd van rond de 2 jaar. Peuterniveau dus! En bijna 
al onze leerlingen hebben meer tijd nodig om zich te ontwikkelen 
naar de volgende fase. Dit betekent voor jullie als ouders dat de 
beruchte én gevreesde PEUTERPUBERTEIT lang duurt, soms wel 
jaren lang. Daar waar ouders van kinderen die zich meer gemiddeld 
ontwikkelen rond de 4de verjaardag van hun kind opgelucht adem 
kunnen gaan halen tobben onze ouders door tot soms wel een 
leeftijd van 8 jaar.  
Op dinsdag 4 juni 2019 organiseert de Ouderraad in samenwerking 
met het School Maatschappelijk Werk een informatie avond rond de 
PEUTERPUBERTEIT. Onze orthopedagoog Martine Overzet zal met 
maatschappelijk werker Hester de Lange en Marieke Wolse, 
leerkracht uit de onderbouw van het SO een avond organiseren 
waarin wij stil staan bij functie van de peuter puberteit, hoe deze 
fase anders verloopt bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand 
en krijgt u tips over hoe te reageren op het dwarse gedrag van uw 
kind. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen 
van ervaringen.  
Noteert u de datum vast?? Na de meivakantie ontvangt u een 
uitnodiging en meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden.  
Graag tot 4 juni as.!!! 

 

 

 

 

Benefiet voetbalwedstrijd 
 
Op 29 mei aanstaande gaat het ‘Hilversums Elftal’ een benefiet 
wedstrijd spelen uit naam van de Stichting Mens, Zorg en Sport bij 
SV Loosdrecht. (zie voor meer informatie de website:  http://mzs-
hilversum.jimdo.com) De opbrengst van deze wedstijd wordt 
geschonken aan goede doelen. Eén van de goede doelen is de 
Stichting Vrienden van Mozarthof. Dat stelt ons in staat om voor de 
wintersportweek nieuwe ski’s en schoenen aan te schaffen. 
We zijn ontzettend blij dat wij tot de goede doelen behoren en 
zullen de gift straks goed gaan besteden. In onze volgende 
nieuwsbrief leest u hier meer over. 
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Ratjetoe 
 
De woensdagmiddag vol plezier, bewegen en samen zijn! 
Elke woensdagmiddag staat er weer een hoop gezelligheid op het 
programma bij Ratjetoe. Het is een actieve middag waarbij wordt 
gesport in de sportzaal, gewandeld of een duikje in het zwembad 
genomen. Van al dat bewegen krijg je honger, dus de kinderen leren 
ook hoe ze moeten koken. Aan het eind van de dag kunnen we dan 
ook lekker genieten van ons zelf gemaakte maaltijd. 
Maar nu is er goed nieuws! Ratjetoe is op zoek naar nieuwe leden 
voor volgend schooljaar! 
Ben jij 16 jaar of ouder en wil je fantastische woensdagmiddag? 
Meld je dan aan of kom een keertje kijken. 
 

Waar: Amerpoort, Tijd: 15:00-19:00, Vanaf: september 2019 
 

Voor vragen en verdere informatie, kijk op 
https://www.amerpoort.nl/clienten/vrije-tijd/ratjetoe.html of mail 
naar: ratjetoe@amerpoort.nl 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

De Mozarthof zoekt een lid voor OPR Qinas  
 
De Ondersteuningsplanraad (OPR) van Qinas, het 
samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs denkt 
mee over het beleid voor passend onderwijs in de Gooi- en 
Vechtstreek. De raad bestaat uit een personeelsgeleding en een 
ouder-/leerlinggeleding van scholen uit de hele Gooi- en Vechtstreek. 
Zij hebben instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan. 
 

Mozarthof is in deze ondersteuningsplanraad vertegenwoordigd. De 
huidige vertegenwoordiger heeft aangegeven graag haar plaats 
beschikbaar te stellen. Daarom zoeken we een ouder van de VSO 
afdeling die onze school in dit overleg wil vertegenwoordigen. 
Het betreft vijf avonden op jaarbasis.  
Mocht u interesse hebben of vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met Hanneke Holst, beleidsmedewerker Onderwijs en 
Kwaliteit van onze school. Zij is bereikbaar op het telefoonnummer 
van de Mozarthof of via email h.holst@mozarthof.nl 
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Fijne paasdagen en fijne vakantie! 
 
Pasen staat voor de deur en aansluitend de meivakantie, koningsdag 
en bevrijdingsdag. Wat een hoop feestelijke dagen zijn dat. Als het 
zonnetje dan ook nog zijn best wil doen, dan hebben we allemaal 
een fijne tijd. 
Het team van de Mozarthof wenst u dan ook fijne paasdagen en een 
goede vakantie toe! 
Graag zien we onze leerlingen weer op school op maandag 6 mei 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Agenda 
 
Vrijdag 19 april t/m 
zondag 5 mei 2019 

Meivakantie 

6 mei 2019 Start school 
13 mei 2019 Kijkmiddag SO 
30 en 31 mei 2019 Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag  
4 juni 2019 Ouderavond SO  

Peuterpuberteit 
10 juni 2019 Vrij i.v.m. 2e pinksterdag,  
11 juni t/m 14 juni 2019 SO leerlingen vrij 
18 juni 2019 SO schoolreisje 
24juni t/m 28 juni 2019 Oudergesprekken 
26 juni 2019 Voorstelling voor ouders 

‘Kriebels in je buik’ 
6 juli 2019 Schoolfeest schoolplein 
12 juli 2019 Laatste schooldag 
13 juli 2019 t/m 25 
augustus 2019 

Zomervakantie 
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