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Terugblik afgelopen periode 
 
Na de herfstvakantie is er hard gewerkt in alle klassen. We zijn druk 
bezig geweest met lezen, taal en rekenen in allerlei vormen. We 
combineren het leren met spel in het SO en met het praktisch leren 
tijdens de lessen JongLeren en WEP’s in het VSO. 
We hebben natuurlijk ook een heleboel creatieve en sportieve dingen 
gedaan. Geschilderd in het atelier, lekker gesport, muziek gemaakt en 
nog veel meer. 
We zijn blij dat op het SO plein de speelheuvel nu ook klaar is. De aarde 
is vervangen door een kunststof bekleding. Er wordt naar hartenlust op 
gespeeld en heerlijk van de glijbaan gegleden. 
Op de Mozarthof vinden we (buiten)spel belangrijk. We proberen onze 
leerlingen te begeleiden in het spel en zo hun vaardigheden uit te 
breiden, zowel de motorische als de sociaal-emotionele vaardigheden. 
Wilt u er rekening mee houden dat kleren tijdens het spelen vies 
kunnen worden? 
 
We hebben twee prachtige nieuwe zwarte konijnen gekregen en ook  
zes kippen. Echte Barnevelders. Ze voelen zich thuis op de Mozarthof, 
de eerste eieren zijn al gelegd  
 
En natuurlijk hebben we ook een geweldig Sinterklaasfeest gevierd. 
Twee Pieten zaten op het dak van het speelhuisje en konden er niet 
meer af. Gelukkig kon de brandweer de Pieten helpen om weer veilig 
op de grond te komen. Daarna ging Sint en zijn Pieten de klassen langs 
en werden er cadeautjes uitgedeeld. Dank u Sinterklaasje! 
Op het VSO werden er prachtige surprises gemaakt. Sommige klassen 
hebben daarna in de eigen klas een activiteit gedaan. Er waren ook een 
aantal klassen die een high tea hebben georganiseerd voor de opa’s en 
oma’s. Dat was een groot succes. Fijn dat er zoveel opa’s en oma’s 
konden komen en wat hebben onze leerlingen lekkere hapjes voor ze 
gemaakt. De leerlingen namen ook het serveren voor hun rekening. Ik 
weet niet wie er trotser waren, de opa’s en oma’s of het personeel. 
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En daarna brak de kersttijd aan. Altijd weer een sfeervolle tijd. De 
klassen en gangen mooi versierd, de lichtjes aan en een gezellig 
haardvuurtje op het digibord. 
In het SO is een prachtig kerstcircus opgevoerd. De gymzaal was 
omgetoverd in een echte circuspiste. En wat een geweldige clowns, 
acrobaten en wilde dieren waren er! Een echte prestatie van de 
leerlingen en de medewerkers van het SO.  Glunderende snoetjes en 
blije ouders en teamleden. Wat mooi om te zien. 
Op het VSO is een heerlijke kerstlunch geserveerd. Lekker smullen en 
gezellig met elkaar in de kantine gegeten samen 
En wat een verrassing dat het orkest van Toonkunst Bussum een 
prachtig concert kwam geven! Hannah, één van onze leerlingen, heeft 
daar ook heel mooi bij gezongen. De leerlingen hebben er geboeid naar 
geluisterd. 
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Vooruitblik nieuwe periode 
 
Op 6 januari 2020 starten we weer fris het nieuwe jaar. We 
toetsen onze leerlingen in de eerste drie tot vier weken op een 
aantal belangrijke leergebieden. Met de uitkomsten van de 
toetsen brengen we in kaart hoe onze leerlingen zich 
ontwikkelen. Deze ontwikkelingen bespreken we met u in de 
oudergesprekken die in de week van 2 maart 2020 worden 
gehouden. 
Het VSO maakt zich op voor de Wintersport week. Er gaan zo’n 
dertig leerlingen in de bus naar Oostenrijk om daar een week te 
genieten van het skiën en de sneeuw. Wanneer de leerlingen 
deelnemen aan deze reis worden ze op allerlei gebieden 
aangesproken in hun ontwikkeling; leren om zelf voor je spullen 
te zorgen, om hulp te vragen, omgaan met je reisgenoten en 
voor een enkeling natuurlijk ook omgaan met heimwee. Het is 
mooi om te zien hoe leerlingen de bus instappen en met hoeveel 
ervaringen ze na een week de bus weer uitstappen. Hulde aan al 
die collega’s die dit mogelijk maken.  
De leerlingen van het VSO die op school blijven gaan allerlei 
winterse activiteiten doen, naast de reguliere lessen. En 
natuurlijk is er dan in de kantine een broodje ‘Oostenrijk’ te 
koop. Smullen! 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Miranda Hummel 

 
 

Personele ontwikkelingen 
 
Miranda Hummel gaat na ruim elf jaar op de Mozarthof gewerkt te 
hebben iets anders doen. Zij heeft een mooie baan aangenomen op een 
dagbesteding voor ouderen.  
Met haar zorgzame instelling en haar creatieve kwaliteiten gaat 
Miranda daar vast het verschil maken. 
Miranda heeft altijd met veel plezier op de Mozarthof gewerkt.  
We bedanken haar voor haar inzet voor de leerlingen van onze school 
en wensen haar heel veel succes en plezier toe! 
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Roy Burgering 

 
 
 
 

 

Roy Burgering verwelkomen we als nieuwe klassenassistent in het SO. 
Roy was al bekend op onze school als zorgmedewerker van Sherpa, 
maar heeft nu de overstap naar school gemaakt. Welkom Roy en veel 
plezier! 
 
Langdurig zieken.  
Helaas hebben we een aantal langdurig zieke collega’s. We proberen 
steeds weer te zoeken naar een maatwerkoplossing per klas.  
Gelukkig hebben we een aantal vaste invallers waar we een beroep op 
kunnen doen. Zij worden daarmee bekende en vertrouwde gezichten in 
de school en dat is heel fijn. Ook zijn de medewerkers van de 
Mozarthof vaak bereid om extra te komen werken als een collega ziek 
is geworden. Met deze inzet zijn wij reuze blij. 
Recent zijn wij een overeenkomst aangegaan met Ammi-zorg. Ammi-
zorg is een bedrijf dat personeel detacheert naar scholen. Hierdoor zijn 
we toch in staat om het onderwijs goed vorm te geven. We proberen 
zoveel mogelijk steeds dezelfde mensen te vragen om bij ons in te 
vallen, dat bevordert de rust. 
Ook onze zorgpartner Sherpa heeft te kampen met zieke medewerkers 
en vacatures die nog om personele invulling vragen. Ook zij proberen 
met man en macht om de problemen zo goed mogelijk op te lossen. In 
afstemming met elkaar kijken we dan naar een verantwoorde verdeling 
van het beschikbare personeel over de groepen. We rekenen op uw 
begrip dat het soms wat anders verloopt dan u gewend bent. 

  

 

 

Gulle giften  
 
OmiVista 
We zijn heel erg blij dat we na het ontvangen van een aantal – 
anonieme- gulle giften een OmiVista kunnen aanschaffen. 
Een OmiVista is een mobiel interactief projectiesysteem.  
De OmiVista kan voor de groepen van de benedengang van 
nummer 29 ingezet worden voor activeren, bewegen, 
ontspannen, spelen, leren en herinneren. Het systeem reageert 
op elke beweging in het projectiegebied, zodat ook 
groepsinteractie mogelijk is. Wat een prachtig apparaat, we 
kunnen niet wachten tot het geleverd gaat worden. 
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Heel hartelijk bedankt anonieme stichtingen en Vrienden van 
Mozarthof. Zonder jullie donatie hadden wij dit als school nooit 
zelf kunnen aanschaffen! 
 
Konijnenhok 
Met de komst van onze konijnen Pim en Pom moest ook het 
slaaphok vervangen worden. Twee van onze leerlingen zijn mee 
geweest naar de winkel om het konijnenhok uit te zoeken. Zij 
moeten de konijnen tenslotte verzorgen! 
De firma de Boer, dier en ruiter uit Muiderberg heeft het 
mogelijk gemaakt dat we met een gift van de Vrienden van 
Mozarthof een prachtig mooi hok konden aanschaffen tegen 
een schappelijke prijs. 
Dank jullie wel, firma de Boer en Vrienden van Mozarthof! 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Staking op komst 30 en 31 januari 2020 
 
De vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over een 
cao in het primair onderwijs, waar ook het speciaal onderwijs deel 
van uitmaakt.  Leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders 
krijgen een loonsverhoging van 4,5 procent. Hoewel er nu een 
akkoord is, gaan de stakingen van donderdag 30 en vrijdag 31 
januari wel door, aangezien er nog steeds structurele investeringen 
nodig zijn om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te 
dichten. Ook de aanpak van het lerarentekort is nog een punt van 
grote zorg. 
De collega’s, directie en bestuur van de Mozarthof zijn zich aan het 
beraden op hun standpunt. Wij zullen u hier in de eerste 
schoolweek van het nieuwe jaar over informeren zodat u tijdig 
opvang van uw kind kunt regelen indien het klassenteam van uw 
kind staakt of als de school in zijn totaliteit gesloten zal zijn. 
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Informatieavond SO  
‘omgaan met dwars gedrag’ 
 
Op dinsdagavond 28 januari 2020 zal de informatieavond over 
‘omgaan met dwars gedrag’ worden gehouden. Deze avond is met 
name bedoeld voor de ouders van leerlingen tot 12 jaar. Mochten er 
echter ouders van onze VSO leerlingen ook geïnteresseerd zijn, dan 
bent u van harte welkom. 
Na de kerstvakantie volgt de uitnodiging met meer informatie. 
Reserveer de datum alvast in uw agenda! 

 

 

 

 

 

 

 

De gezonde school 
 
Vanaf vorige maand krijgen de leerlingen van de Mozarthof op de 
woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. Van 11 november t/m 
17 april krijgen leerlingen van deelnemende scholen drie porties 
groente en fruit per leerling per week. Onze school is dit jaar gelukkig 
ook weer ingeloot voor het EU-Schoolfruit!  
Meer informatie vindt u in de bijlage. 

  

 

 

Cultuurproject Hoorspel 
 
Nog voor de Sint uit Spanje kwam hebben we in beide afdelingen 
het project 'Hoorspel' afgesloten. Als cultuurgroep waren we blij te 
ontdekken dat alle groepen van de Mozarthof met het thema uit de 
voeten konden. Verhalen zijn er in alle soorten en maten, voor jong 
en oud.  
Leerlingen hebben ontdekt dat je verhalen nog mooier kan maken 
als je er geluiden bij maakt; een ruisende zee, getoeter op straat, 
hoefgetrappel van een paard.  En die geluiden kan je met je eigen 
lijf en stem maken of met een muziekinstrument of gewoon met 
voorwerpen die er speciaal voor gekozen zijn. En wat dacht je van 
het gebruik van digitale geluiden? Met één druk op de knop klinkt 
het geluid van bijvoorbeeld een echte leeuw! 
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Er waren klassen die een bestaand boek hadden gekozen en in het 
VSO hebben enkele groepen hun eigen verhaal gemaakt. In alle 
groepen is er gewerkt aan een eigen hoorspel. Tijdens de afsluiting 
liet elke klas het eigen hoorspel aan een andere groep horen in het 
theater. Natuurlijk was er ook een lekkere versnapering in dit 
‘luistertheater’. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Talent-uur bewegingsonderwijs 
 
Op woensdag 11 december jongstleden was het zover, de leerlingen van 
het talent-uur mochten hun free run kunsten, waar ze de afgelopen 
periode hard voor geoefend hebben, laten zien. Ze deden dit voor hun 
klasgenoten, leraren en ouders. De leerlingen lieten hun trucjes zien op 
twee verschillende parcoursen. Tijdens het eerste parcours lieten de 
leerlingen zien hoe goed en behendig ze waren en bij het tweede parcours 
mochten ze laten zien hoe goed ze konden springen en salto’s maken. De 
leerlingen hebben een fantastische prestatie geleverd. Het optreden werd 
afgesloten met een luid applaus en de leerlingen kunnen terug kijken op 
een geslaagde voorstelling waar ze trots op kunnen zijn. 

  

 

 

Schaatsen  
 
Dinsdag 10 december hebben we met alle leerlingen van de Mozarthof 
geschaatst in Nederhorst den Berg.  
Het is fantastisch om te zien dat leerlingen elk jaar weer groeien in het 
bewegen op het ijs.  
Op echte schaatsen, glijders, schoenen, met of zonder rekje of heerlijk op de 
slee. Het kan allemaal waardoor alle leerlingen plezier op het ijs beleven.  
Na het schaatsen was er een lekkere kop chocomelk voor elke leerling. 
De sfeer in Nederhorst is gemoedelijk en fijn en geeft een echt kerstgevoel!  
Bedankt ook aan alle ouders die hebben geholpen! 
Na de kerstvakantie gaan we weer een mooi beweegjaar in met de 
wintersportgangers, de city run die in het voorjaar weer gepland staat, de 
koningsspelen en de sportdagen! 
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Uit de keuken en de kantine 
 
Op dinsdag, donderdag en vrijdag is onze schoolkantine open.   
Er worden weer volop verse broodjes, soepen, tosti’s en fruitsalade of 
appelmoes gemaakt.  
Omdag wij een gezonde schoolkantine zijn, werken we met verse 
producten en volgens de schijf van vijf van het voedingscentrum.  
 

Sinds een aantal weken hebben we zes prachtige legkippen die 
dagelijks voor wel minstens vijf grote eieren zorgen!  
Leerlingen van de WEP-groep tuin komen dagelijks de geraapte eieren 
langsbrengen in de keuken. De kantine koopt deze eieren in en daarom 
hebben we deze periode een bruine pistolet boerenomelet met vers 
gesneden groenten op het menu staan. 
Het maken van deze boerenomelet vraagt veel vaardigheden van onze 
leerlingen, stap voor stap worden deze aangeleerd. 
Er worden veel van deze broodjes verkocht! 
Ook staat de welbekende tomaten-paprikasoep op het menu. Deze 
soep is al meerdere keren per jaar door leerlingen gemaakt. Een aantal 
leerlingen kan de soep al zelfstandig maken!  
 

De kantine is weer in mooie kerstsferen gebracht met een grote 
verlichte kerstboom waarin de leerlingen kaartjes hebben gehangen. 
Wat zijn er mooie wensen bedacht! 
 

Sinds dit schooljaar worden er, naast de dagen dat er gewerkt wordt 

voor de kantine, ook kooklessen gegeven op de woensdag.  
In een tijdsbestek van twee lesuren werken we met groepjes van zes 
leerlingen uit verschillende groepen van de midden-en bovenbouw van 
het VSO aan het maken van verschillende gerechten.  
Door middel van de methode Werkportfolio gaan ze stap voor stap 
leren om een gerecht te bereiden. We begeleiden de leerlingen waar 
nodig, maar laten ze ook veel zelf doen. We bespreken eerst de 
Werkportfoliokaart met elkaar en daarna gaan de leerlingen alle 
keukenmaterialen klaarzetten, vervolgens de ingrediënten klaarzetten 
en aan de slag!  Tussendoor je werkplek opruimen en schoonmaken 
hoort er natuurlijk ook bij.   
Er worden kleine porties gemaakt zodat we na afloop van de les de 
gerechtjes met elkaar opeten aan een gedekte tafel. Afgelopen weken 
hebben we gevuld speculaas en mini saucijzen-en kaasbroodjes van 
bladerdeeg gemaakt, we hebben dit heel goed ingeoefend, omdat we 
er voor de kerstlunch wel 120 nodig hadden!  
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Luizenpluizen 
 
Na elke vakantie worden onze leerlingen gecontroleerd of ze geen 
luizen hebben. 
Indien we bij uw kind luizen constateren, vragen we u om het kind op 
te komen halen en te behandelen. 
Dit doen we om een grote uitbraak van luizen te voorkomen. 
Wilt u uw kind ook zelf regelmatig controleren? Mocht uw kind luizen 
hebben, geef dit dan door aan het klassenteam. We kunnen dan de 
andere leerlingen controleren en actie ondernemen. Met elkaars hulp 
en inzet houden we de luizen in toom.  
Voor meer informatie, klik de link aan en bekijk het filmpje. 

https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo&feature=youtu.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Voor ouders , door ouders 
 
Streetdance 
Van één van de ouders kregen we onderstaande tip door; 
Vanaf woensdag 8 januari 2020 start Fit by Rox uit Hilversum elke 
week voor dansfans met een verstandelijke beperking een super leuke 
dansles: ‘Streetdance Up & Down’. De ‘Streetdance Up & Down’ les 
begint om 16.30 uur en duurt 45 minuten. 
 

 

Ouderinitiatief wonen 
Beste ouders van de Mozarthof, 
 

Wij zijn met een aantal ouders aan het nadenken over de toekomst 
van onze kinderen. Welke mogelijkheden zijn er wat betreft begeleid 
wonen? Is er eventueel interesse om samen iets op te zetten?  
Op woensdag 22 januari 2020 om 19:30 uur heeft de Mozarthof ons 
de gelegenheid gegeven om op school bij elkaar te komen. Wilt u 
daarbij aanwezig zijn of heeft u interesse? Mail dan voor 6 januari 
2020 naar: bar.klippel@gmail.com 
 
Vriendelijke groet, 
Barbara, moeder van Jasmijn (12jaar) 
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Fijne kerstvakantie 
 
Het jaar 2019 is voorbij. We kijken uit naar het jaar 2020. 
We hebben het goed gehad met elkaar en gaan er een mooi nieuw 
jaar van maken. Maar nu lekker eerst genieten van de vakantie. Tijd 
om even andere dingen te doen. 
Het team van de Mozarthof wenst u hele gezellige en liefdevolle 
feestdagen toe en een gelukkig en gezond 2020! 
We zien onze leerlingen graag weer op school op: 
maandag 6 januari 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
 6 januari 2020 Start school 
 6 januari 2020 t/m 
24 januari 2020 

Toetsweken 
VSO tot en met 24 februari 2020 

19 januari t/m 24 
januari 2020 

VSO: wintersport week  

13 februari 2020 VSO discoavond 
17 februari t/m 21 
februari 2020 

Voorjaarsvakantie 

  

 

 

 

 

https://www.mozarthof.nl/
mailto:info@mozarthof.nl?subject=Nieuwsbrief%20Mozarthof

