18 oktober 2019

Terugblik afgelopen periode
Na een prachtige zomervakantie gingen de schooldeuren weer open.
Spannend voor de leerlingen die nieuw zijn op de Mozarthof, maar
zeker ook voor de leerlingen van het SO die nu hun eerste stappen
zetten in het VSO. Omgaan met een kluisje, wennen aan het werken in
een rooster. Maar ook voor onze ‘oude’ leerlingen is het altijd weer
even wennen aan de nieuwe klas of een andere leerkracht. Maar we
hebben ook gezien dat het allemaal snel weer went. Iedereen heeft
zijn draai weer gevonden en de kop is er af.
In het SO is er aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Dit jaar
met het thema ‘Reis je mee?’ Er is geknutseld dat het een lieve lust is,
boten, vliegtuigen, helikopters, auto’s. Prachtig is het geworden. Ook
kwam Jet nog even langs. Die ging ook op reis, maar had er niet goed
over nagedacht met welk vervoermiddel ze zou willen gaan reizen.
Gelukkig konden de leerlingen haar goed helpen.
In het VSO is gestart met het groepsdoorbrekend werken. Zo krijgen
de leerlingen een nog meer op hun niveau toegesneden
leerstofaanbod. Het is nog even wennen, maar het gaat steeds beter.
Op vrijdag 13 september heeft een deel van het VSO mee mogen doen
met een voetbalclinic, georganiseerd door leden van de MZS.
De leerlingen hebben de hele dag hun voetbalskills getraind met tien
verschillende voetbalopdrachten en als afsluiting nog een wedstrijdje.
Ook kregen de leerlingen een goodiebag met wat lekkers, een t-shirt
en als klap op de vuurpijl een supergave voetbal!
Een groot dank je wel aan alle vrijwilligers van stichting MZS en
voetbalclub SC ’t Gooi die dit mogelijk hebben gemaakt voor de
leerlingen van de Mozarthof!
De algemene ouderavond is gehouden en ook de verwachtinggesprekken zijn achter de rug. Fijn dat we zoveel ouders hebben
kunnen spreken!
De schoolgids voor het jaar 2019-2020 met allerlei nuttige en handige
informatie kunt u vinden op onze website www.mozarthof.nl
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Vooruitblik komende periode
Op 28 oktober 2019 is er een studiedag voor het personeel. De
leerlingen zijn dan vrij! We verdiepen ons in de wetenschappelijke
onderzoeken over ‘leren’ en gaan nadenken over hoe de leerlingen
meer te betrekken bij hun leerproces.
Vanaf 31 oktober t/m 14 november start ons cultuurproject. Dit jaar
is het culturele jaarthema ‘Audiovisueel’. Na de herfstvakantie begint
het eerste project ‘Hoorspelen’ in dit thema. Een hoorspel of een
luisterspel is een vorm van drama, waarbij uitsluitend gebruik wordt
gemaakt van geluid.
We gaan tijdens dit project leren hoe je een hoorspel maakt. Alle
klassen, zowel in het SO als in het VSO gaan hiermee aan de slag. Bij
de vakken drama en muziek komt het hoorspel aan de orde, maar
ook tijdens de lessen in de klassen. Sommige groepen gaan werken
met een bestaand verhaal en sommige groepen verzinnen het
verhaal helemaal zelf. Het is de bedoeling dat de leerlingen in het
project luisteren naar hoorspelen, filmpjes kijken over hoorspelen en
bij de afsluiting ook een hoorspel kunnen presenteren!
We hopen op veel spannende avonturen, verrassende geluiden en
vooral heel veel plezier!
In de komende periode maken we ons weer op voor de
‘winterfeesten’. Natuurlijk vieren we Sinterklaas en Kerstmis op
school. Altijd weer een gezellige tijd. Voor sommige leerlingen brengt
dat ook spanning met zich mee. Daarom wordt er in de verschillende
groepen soms anders met de situatie omgegaan.
De wintersportcommissie heeft de eerste vergaderingen al weer
achter de rug om de skivakantie voor een dertigtal leerlingen van het
VSO voor te bereiden. Iedereen heeft er weer zin in en kijkt er naar
uit.
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Personele ontwikkelingen
Helaas zijn er sinds de zomervakantie een aantal collega’s
langdurig ziek. Wij doen ons uiterste best om passende
vervanging te vinden en het aantal ‘vreemde’ gezichten in de
klas te beperken. Dit is niet altijd een makkelijke opgave
gezien de krapte op de onderwijsmarkt. Graag vragen we
hiervoor uw begrip.

Staking 6 november 2019
Op 6 november is er opnieuw een landelijke onderwijsstaking.
Hieraan doen de bonden voor primair- en voortgezet onderwijs
en de bond voor schoolleiders mee.
Aangezien er veel personeelsleden van de Mozarthof gaan
staken, zal de school die dag gesloten zijn. De personeelsleden
zijn bijeen in de school om gezamenlijk het debat in de tweede
kamer over een fatsoenlijk salaris voor onderwijsgevend- én
onderwijsondersteunend personeel, het lerarentekort en het
verminderen van de werkdruk te volgen. We rekenen op uw
steun hierbij!

De gezonde school
Van 7 tot en met 11 oktober hebben de leerlingen van
het VSO meegedaan met ‘de week van de Pauzehap’.
De leerlingen kregen les over wat een gezond
tussendoortje is. Meer informatie vindt u in de bijlage.
Op vrijdag 8 november doet het SO mee aan het
nationaal schoolontbijt. Ook dat is altijd weer een
feestje.
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Nieuwe schoolarts
Met ingang van dit schooljaar hebben wij een nieuwe schoolarts.
Wij verwelkomen Choi Si Nolte.
Choi Si is al een aantal jaren werkzaam als schoolarts bij Jeugd en
Gezin in Gooi en Vechtstreek (JGGV).
Al onze leerlingen krijgen met regelmaat een oproep om naar de
schoolarts te gaan. Ook nieuwe leerlingen worden altijd door de
schoolarts gezien.
De schoolarts maakt ook deel uit van onze Commissie van
Begeleiding (CvB) waarin we leerlingen bespreken die – tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. De arts denkt mee over hoe
bepaalde medische aspecten invloed hebben op het onderwijs en
hoe we daar op school zo goed mogelijk mee kunnen omgaan.

Informatieavonden VSO en SO
Voor de ouders van de leerlingen van het VSO:
Op 29 oktober 2019 organiseert de ouderraad, samen
met het Zandkasteel en Zorg in Beweging over
seksualiteit met als titel ‘Waar dan wel?’
Voor de ouders van de leerlingen van het SO:
Op 4 november 2019 organiseert de ouderraad een
informatieavond het met thema ‘Peuterpuberteit’.
De uitnodiging hiervoor heeft u via de mail ontvangen of
kunt u terugvinden op onze website www.mozarthof.nl

Nieuws uit de Tuin
In september en oktober was er genoeg te oogsten in de tuin van
het VSO, maar ook in de nieuwe bakken op het SO-plein. Veel
leerlingen zijn druk geweest om voor de zomervakantie hun eigen
moestuinbak te verzorgen. Na de zomervakantie konden we zien dat
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alles goed gegroeid was en konden er bonen, tomaten, rode bieten
en prachtige courgettes geoogst worden. Veel van onze oogst
hebben we naar onze eigen keuken gebracht, zodat leerlingen daar
bijvoorbeeld weer heerlijke soep van konden maken. De enorme
pompoenen uit de tuin staan momenteel op de menukaart van de
kantine.
Nu de herfst echt is begonnen gaan we veelal aan de slag met het
opruimen van al het blad in de tuin en op het plein en zijn er
leerlingen die weer zorgen voor het op orde houden van de
moestuinbakken. Achter in de tuin is er de afgelopen maanden hard
gewerkt en staat er een prachtige nieuwe schuur voor al het
tuingereedschap en een schitterende werkschuur waar we binnen
kunnen werken. Twee prachtige nieuwe schuren die een aanwinst
zijn voor alle tuinlessen.
Na de herfstvakantie verwelkomen we twee konijnen op het plein
en is het tijd om ook ons nieuwe kippenhok te vullen met zes kippen
die ons hopelijk van eieren gaan voorzien. Een aantal groepen zal
zorg gaan dragen voor het verzorgen van deze dieren. Kortom
genoeg te doen in de tuin en rondom de school.

Sponsoren gezocht!
In januari gaan 31 leerlingen weer op wintersportkamp.
Zij worden begeleid door personeelsleden van de
Mozarthof. Op het wintersportkamp wordt ‘Zoveel
Mogelijk Leren’ goed zichtbaar; zelfstandig worden,
zorgen voor je eigen spullen, elkaar helpen en je grenzen
verleggen zijn er daar een paar van. Om het
wintersportkamp voor iedereen bereikbaar te maken,
zoeken we naar sponsoren. Door uw financiële bijdrage
zijn we in staat om dit prachtige kamp ook dit jaar weer
mogelijk te maken.
U kunt uw bijdrage storten op:
bankrekening nummer NL64 RABO 01375 59 453
t.n.v. Stichting Vrienden Mozarthof onder vermelding
Ski Travel 2020
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Gebarencursus voor ouders
Bij veel leerlingen op de Mozarthof is het gebruik van
ondersteunende gebaren essentieel. Deze leerlingen hebben
behoefte aan visuele informatie naast de gesproken taal. Gebaren
zijn hierin belangrijk.
Binnen de Mozarthof wordt gebruik gemaakt van NmG (Nederlands
ondersteund met gebaren). NmG beschikt over een grote
woordenschat en het voordeel is dat deze gebaren ook door andere
instanties (logeerhuis, vervolgonderwijs, kinderdagcentra, en
woonvormen) worden gebruikt.
Het team van de Mozarthof is inmiddels bekend met NmG en
gebruiken deze gebaren dagelijks ter ondersteuning van de
communicatie met leerlingen. Twee jaar geleden heeft de sectie
logopedie ook een gebarencursus voor ouders aangeboden, dit willen
we dit schooljaar opnieuw aanbieden.
Op de eerste avond zullen we beginnen met het aanbieden van de
meest gebruikte gebaren. De tweede avond zullen we meer de
verdieping in gaan en is er ruimte voor vragen.
De eerste avond zal zijn op:
dinsdagavond 19 november in de kantine van het VSO gebouw,
Mozartlaan 29 in Hilversum.
19:15 uur: inloop
19:30 uur: start cursus, +/- 21:00 uur: einde cursus
Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus.
De tweede avond zal eind januari/begin februari 2020 gehouden
worden.

6
Mozartlaan 29/31 · 1217 CM Hilversum · Postbus 1035 · 1200 BA Hilversum · 035 62 41 932 · www.mozarthof.nl · info@mozarthof.nl

Zorg in Beweging
Zorg in Beweging biedt diverse diensten gericht op de ontwikkeling van
kinderen en jongeren met een stoornis of beperking. Binnen het
aanbod van begeleiding, opvang, verblijf en trainingen zijn we altijd
met de kinderen op zoek naar ontwikkelingskansen.
Zo hebben we ook ons aanbod voor opvang voor de kinderen van de
ZML scholen. Op dinsdag bieden we onze streetdance- en judolessen,
de donderdag staat in het teken van sport en spel.
Zorg in Beweging gaat uit van het principe dat; bewegen, spel, sport en
samen spelen een belangrijke basis vormen voor de persoonlijke
ontwikkeling. Door al deze elementen centraal te stellen bij
alle diensten, zijn wij onderscheidend en creëren een goed middel om
met kinderen te werken aan de sociale, emotionele, motorische -en
cognitieve vaardigheden en het zelfbeeld. Alles vanuit een basis waarin
plezier en vertrouwen voorwaarden zijn om te kunnen leren.
Voor meer informatie bel: 035-533 8034 of kijk op de
website: www.zorginbeweging.nl

Voor ouders , door ouders
Inspiratiemarkt over wonen
Op 13 november 2019 wordt bij ‘t Lichtpunt Abrona in Huis ter Heide
een inspiratiemarkt over wonen georganiseerd.
Zoekt u een passende woonvorm voor uw kind? Begin dan op tijd met
de voorbereiding. Er is namelijk veel mogelijk voor mensen met een
verstandelijke beperking, maar de vraag is wat passend is voor u en uw
kind. Sien helpt u graag op weg en organiseert daarom voor leden en
andere belangstellende ouders, verwanten en professionals een
landelijke inspiratiemarkt.
Tijdens de inspiratiemarkt kunt u kennismaken met veel
woonaanbieders en diverse soorten woonvoorzieningen variërend van
wonen met 24-uurs zorg tot zelfstandig wonen met begeleiding, met
woon- en zorginnovaties en met kleinschalige woonvoorzieningen en
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ouderinitiatieven. Ook kunt u zich door experts in workshops laten
informeren over onderwerpen zoals wonen en Wmo of Wlz, wonen en
PGB, het opzetten van een ouderinitiatief, nachtzorg, domotica en
sociale integratie. Zo bent u in een korte tijd goed op de hoogte van
woonmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking.
Meld u aan en laat u door ons inspireren en informeren:
www.sien.nl/inspiratiemarkt.
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Entree:

13 november 2019
16.00-21.00 uur
‘t Lichtpunt Abrona, Huis ter Heide (Zeist)
Sien-leden gratis, niet-leden € 20,(2e aanmelding € 10,-) professionals: € 30,-

Tips voor een leuke herfstvakantie.
De herfstvakantie in natuurlijk het ideale moment om erop uit te gaan
met kinderen. Een museum bezoeken, ravotten in het bos of toch naar
een knutselatelier? In Hilversum en omstreken is genoeg te doen!
Kijk voor alle leuke uitjes op:
https://www.livehilversum.com/nl/discover-live/kids

Fijne herfstvakantie!
Nou, met zoveel leuke tips moet het wel een heerlijke vakantie
worden!
We wensen jullie allemaal een hele fijne herfstvakantie toe.
We begroeten onze leerlingen weer op Dinsdag 29 oktober
2019!
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Agenda
28 oktober 2019
29 oktober 2019
31 oktober 2019
31 oktober t/m
14 november 2019
4 november 2019
6 november 2019
8 november 2019
19 november 2019
5 december 2019
13 december 2019
19 december 2019
21 december 2019
t/m 5 januari 2020
6 januari 2020

Studiedag. De leerlingen zijn vrij!
Informatieavond VSO over
seksualiteit
Inloopochtend SO
Cultuurproject weken
Informatieavond SO over
peuterpuberteit
Stakingsdag. De leerlingen zijn vrij!
Schoolontbijt voor het SO
Gebarencursus
Sinterklaasfeest
Inloopochtend SO
Kerstfeest
Kerstvakantie
Weer naar school
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