9 oktober 2020

Terugblik op de afgelopen periode
De eerste periode van het nieuwe schooljaar is alweer voorbij. Wat gaat
dat snel! We zijn blij dat alle leerlingen weer naar school kunnen
komen. We proberen om de lessen zo normaal mogelijk door te laten
gaan. Natuurlijk blijven we veel handen wassen en poetsen we alles
schoon.
De leerlingen van het VSO zijn inmiddels gewend aan het dragen van
mondkapjes in de bus en ook bij het binnengaan en uitgaan van de
school. Wat doen ze dat geweldig goed!
We genieten van de nieuwe vloeren die in gebouw 29 zijn gelegd. Het is
echt zoveel rustiger! We zetten steeds een stapje om het gebouw weer
lekker op te knappen. In de herfstvakantie worden er een aantal
lokalen geschilderd. Ook komt er een mooie grote kast voor de
orthotheek.
Fijn dat we toch een aantal ouders konden ontvangen om kennis te
maken met het klassenteam en andere ouders op de algemene
ouderavond.
De oudergesprekken hebben we telefonisch of via beeldbellen met u
gevoerd. Zo blijven we toch in contact met elkaar ook al is de toegang
tot school beperkt.
We hebben weer mooie dingen gedaan. Er is een sportdag geweest
voor een groot deel van het VSO en het cultuurproject is van start
gegaan. Over beide onderwerpen leest u verderop meer in deze
nieuwsbrief.

Vooruitblik op de komende periode
De volgende periode loopt van de herfstvakantie tot aan de
kerstvakantie.
We beginnen op maandag 19 oktober met een studiedag. Het SO
gaat zich verdiepen in het spel van kinderen en hoe dat te stimuleren
en te begeleiden.
Het VSO gaat verder met de ingezette ontwikkelingen op de afdeling
en gaat daarin de volgende stap zetten. Er worden allerhande
onderwerpen besproken.
Een drukke maar ook gezellige periode breekt aan.
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We zijn bezig met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest. We
denken na hoe we dat ‘Corona-proof’ kunnen doen. Welke vorm het
gaat krijgen, weten we nu nog niet maar we sluiten met onze viering
altijd aan bij dat wat er in het Sinterklaasjournaal wordt
gepresenteerd. Zo blijft het overzichtelijk voor onze leerlingen.
De kerstvieringen zullen we overdag en in de klassen vieren. Ook
hierover krijgt u te zijner tijd nader bericht.
En natuurlijk werken we ondertussen hard aan de leerdoelen. Het is
mooi om te zien hoe iedereen met zijn of haar eigen talenten en op
het eigen niveau stappen maakt.

Personele ontwikkelingen
Barbara Heller
Helaas heeft Barbara Heller, leerkracht van groep Haas besloten om
een andere weg in te slaan. We wensen Barbara heel veel succes en
geluk en bedanken haar voor haar inzet! We zijn druk bezig om de
vacature weer in te vullen.
Barbara Heller

Susan Vermeulen
Per 23 november verwelkomen wij Susan Vermeulen als leerkracht bij
ons op school. Susan heeft veel ervaring als leerkracht op de Kleine
Prins en daarna heeft ze gewerkt bij Autisme Centrum in Contact. Susan
zal de voorlopig de vervanging in groep Mol voor haar rekening nemen.

Erik Swart

Erik Swart
We hebben tijdelijk wat extra handen op school erbij in de persoon van
Erik Swart. Erik wordt ingezet in die klassen waar er op dat moment een
knelpunt is.
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Corona
Corona houdt ons nog allemaal in de greep. De maatregelen zijn
weer aangescherpt om ervoor te zorgen dat we gezond blijven. Op
school blijven we de hygiëne maatregelen uitvoeren zoals deze door
het RIVM zijn opgesteld. We zijn blij dat er nog geen besmettingen
hebben plaatsgevonden binnen de school.
Veiligheid bij het halen en brengen.
Ook de looproutes voor het halen en brengen blijven van kracht.
Zowel ’s morgens als ’s middags is het druk rondom de school. Wilt u
daarom rustig rijden en de aanwijzingen van ons personeel opvolgen.
Gelukkig doen veel mensen dat ook. Het komt echter ook geregeld
voor dat onze aanwijzingen niet worden opgevolgd. Wij staan er om
de veiligheid van onze leerlingen, van u als (groot)ouders, chauffeurs
en teamleden te waarborgen. Helpt u mee? Wilt u deze boodschap
ook doorgeven als iemand anders uw kind komt ophalen? Zo houden
we het voor iedereen fijn en veilig!
Ventilatie
In de afgelopen weken hebben we onze ventilatiesystemen
gecontroleerd. We zijn blij om u te kunnen vertellen dat deze in orde
zijn en wij voldoen aan de door de overheid gestelde eisen hiervoor.
In het gebouw op nummer 31 zit een ingebouwde CO2 meter die
zorgt voor de juiste stand van het ventilatiesysteem. Op gebouw 29
meten we de CO2 handmatig om te weten te komen wat de pieken
zijn waarin er extra geventileerd moet worden.
We blijven dus ook goed ventileren door de ramen en deuren
regelmatig open te zetten. Daardoor kan het in de klas soms kouder
zijn dan de leerlingen gewend zijn. Zorg er daarom voor dat uw kind
een lekker dik vest of een trui aan heeft. Natuurlijk dragen we er zorg
voor dat de temperatuur binnen niet te koud wordt.
Beslisboom thuisblijven voor leerlingen van 4-13 jaar
In de bijlage treft u de beslisboom aan die hoort bij de landelijke
afspraken rondom verkoudheid bij leerlingen tot 13 jaar. Zoals
eerder aangegeven vragen we u om uw kind met ernstige
verkoudheid toch een paar dagen thuis te houden om te voorkomen
dat het personeel veelvuldig getest moet worden.
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Uitval van lessen, thuisblijven van klassen of door quarantaine
We doen er alles aan om uitval van lessen te voorkomen. Ook
proberen we door het inzetten van allerlei creatieve oplossingen
ervoor te zorgen dat er geen klassen thuis hoeven te blijven. We zijn
enorm blij met de flexibiliteit van onze collega’s die inspringen waar
het nodig is. We proberen daar ook de balans in te houden. Helaas is
het toch niet altijd mogelijk gebleken om de klassen te kunnen
bemannen. Ook in de toekomst sluiten we niet uit dat er klassen
thuis moeten blijven.
Ook zijn er regelmatig leerlingen thuis omdat er een besmetting in
het gezin heeft plaatsgevonden. Wij kiezen ervoor om zo helder en
transparant mogelijk te communiceren met de ouders van de klas
waarin een besmetting heeft plaatsgevonden. Zo kan iedereen alert
zijn en blijven op mogelijke signalen van Corona verschijnselen.
Voor de leerlingen en klassen die thuis moeten blijven proberen wij
werkpakketten te organiseren of les op afstand.

Uit het kunstatelier
De leerlingen van het kunstatelier hebben de afgelopen weken hard
gewerkt aan toffe Halloween lampjes!
Geef je lampje een goed plekje in je kamer en je krijgt gegarandeerd
een griezelig gezellige pompoen in huis.
Een lampje kost €10,00 euro. Wil je er eentje? Dat kan!
Stuur een mailtje naar Sabine: s.bijsterbosch@mozarthof.nl
Op is op! Wees er dus snel bij.

Uit de tuin en de kantine
Afgelopen zomer waren de courgettes in de moestuin mooi groot
geworden om geoogst te kunnen worden door de tuingroep.
De courgettes werden in de kantine verwerkt in overheerlijke
verse courgettesoep.
Daar hebben we van gesmuld!
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De moestuin heeft de keuken voorzien van tomaten, bieslook,
uien, snijbiet, aardappelen en diverse verse kruiden waaronder
verse munt voor in het fruitwater dat wordt aangeboden in de
kantine.

Uit het VSO
In het VSO hebben we voor een aantal klassen een paar keer op rij te
maken gekregen met wisselingen in de klassenroosters.
Voor de leerlingen die Voorbereiding op Stage (V.O.S.) hebben is er
voor enkele branches een wijziging geweest omdat een aantal
werkplekken te maken hebben gekregen met striktere maatregelen
rondom Corona. De leerlingen en hun ouders/verzorgers die dit
betreft hebben daar al persoonlijk bericht van gekregen.
Ook hebben we binnen het VSO te maken met knelpunten die
ontstaan door uitval van collega’s. Zo ook in de kantine. Na alle
mogelijkheden onderzocht te hebben, zijn we uitgekomen op het
wisselen van de kantinedag van de dinsdag naar de maandag.
Keerzijde is dat dit wederom een wissel is voor persoonlijke roosters
van sommige leerlingen.
Door alle inzet en meedenken van het team van het VSO komen we
steeds uit op de best mogelijke oplossingen voor diverse knelpunten.
Dat is, zeker in deze onzekere tijden, een gegeven waar we trots op
zijn. Samen met onze kanjers van leerlingen zorgen we ervoor dat we
Zoveel Mogelijk blijven Leren, ook als het allemaal anders loopt.
Vragen kunt u mailen naar: i.dispa@mozarthof.nl

ICT ontwikkelingen
Parro is een smartphone app (werkend op iOs en Android) voor de
communicatie tussen ouders/verzorgers en school.
Op dinsdag 29 september jongstleden zijn wij gestart met een pilot
in vier klassen. Misschien zit uw kind in één van die klassen, zo niet
dan komt ook de klas van uw kind snel aan de beurt.
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Wij willen namelijk vanaf 2 november aanstaande de parro app in
alle klassen operationeel hebben.
U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging met daarin een
activatieverzoek met de vraag om deze te accepteren.
Hierbij zit ook de vraag om de privacy-voorkeuren in te vullen. Wij
hebben het dringende verzoek aan u is om zoveel mogelijk vragen
met Ja te beantwoorden. Dit maakt dat we leuke foto’s van de
kinderen uit de klas kunnen maken en naar u als ouders kunnen
versturen, zodat u op de hoogte blijft van wat er op school allemaal
gebeurt.
Een uitgebreide beschrijving en de vele mogelijkheden zijn te vinden
op: https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro#block-0-7
Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u terecht bij het
klassenteam.

Uit de ouderraad
De ouderraad heeft u een brief gestuurd waarin zij vragen om de
ouderbijdage over te maken. De brief is per mail gestuurd. Mocht u
de brief niet hebben ontvangen, check dan even uw spam box!
Van de ouderbijdrage worden feesten en allerlei activiteiten
bekostigd. Omdat in het afgelopen schooljaar veel activiteiten
moesten worden afgelast, heeft de ouderraad besloten om het geld
te besteden aan het aanschaffen van i-pads voor de school. Deze ipads worden ingezet in de klassen zodat onze leerlingen individueel
kunnen oefenen en natuurlijk ook om soms een spelletje op te doen.
We zijn ontzettend blij met deze gift en weten zeker dat de
leerlingen dit enthousiast zullen ontvangen.
We willen de ouderraad dan ook hartelijk bedanken!

Naschools aanbod
Inmiddels is er in het naschoolse aanbod al aardig wat variatie
ontstaan. Voor de naschoolse opvang zijn het Zandkasteel en de
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Zorggiraf in huis. Vertrouwde adressen en gezichten op de
Mozarthof.
Met betrekking tot sport geeft Judoschool van der Hoek op
donderdagmiddag judolessen.
Yoga wordt gegeven door YessYoga op de woensdagmiddag.
Inspanning en ontspanning komen hier samen.
Op het gebied van cultuur zijn er drama-lessen op dinsdagmiddag
door Pakketje Plezier en muzieklessen door Muziekstudio Bussum
op de donderdagmiddag. Genieten is dat!
Met Pit heeft een aanbod voor de jongeren van het VSO op
afwisselend de zaterdag of zondag, gericht op zelfstandigheid en
zelfredzaamheid. Maar bovenal is het reuze gezellig!
We zijn nog bezig met het organiseren van een breder aanbod en
informeren u hierover wanneer dat bij ons bekend is.
De sportlessen, cultuurlessen en het aanbod van Met Pit is ook
toegankelijk voor kinderen met een verstandelijke beperking uit
de regio. Heeft u interesse laat het ons weten, dan brengen wij u
in contact met de docenten die de lessen verzorgen.

De gezonde school
Van 11 november 2020 t/m 17 april 2021 krijgen de leerlingen drie
porties groente en fruit per leerling per week. Onze school doet
namelijk mee aan EU-Schoolfruit!
Na deze 20 weken kunnen uw kinderen zelf groente en fruit
meebrengen naar school.
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente en fruit
De groente- en fruitlevering die uw kind krijgt vanuit het EUSchoolfruitprogramma is een aanvulling op de Aanbevolen Dagelijkse
Hoeveelheid (ADH). Met de groente- en fruitlevering van het EUSchoolfruitprogramma (minimaal 70 gram per portie) maken
kinderen een goede start om de ADH te halen!
"Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na 10 tot
15 keer proberen"
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit
te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende
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smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een
onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen!
Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit
proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als
kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker
mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.0 - 2021

Sportdag VSO
Op maandag 21 september jl. werd er door Team Sportservice ‘t Gooi en
de vakleerkrachten van de Mozarthof een -coronaproof - mini sportdag
georganiseerd. Door corona kon vorig schooljaar de sportdag helaas niet
plaatsvinden.
Het was een fantastische mooie dag met zon, sport en plezier. Tijdens
de sportdag konden de leerlingen kennismaken met diverse sporten,
namelijk voetbal (NVC Naarden), hockey (G-Hockey Laren), yoga
(Roberta Sumar Yogacentrum Laren), atletiek (GAC Hilversum) en
basketbal (Eem’78). Er werd hard gesport tijdens de clinics en wat
waren de leerlingen enthousiast!
In de ochtendpauze stond er een gezond tussendoortje klaar voor de
deelnemers. Naast het recent behaalde Gezonde School-certificaat
Bewegen en Sport, is Mozarthof ook de trotse bezitter van het
certificaat Voeding. Tijdens de pauze ging Wethouder Sport, Floris
Voorink, samen met de regisseurs van JOGG-Hilversum de klassen rond
om fruit en DrinkWater bidons uit te delen.
De sportdag bij Mozarthof was een onderdeel van de Nationale
Sportweek. Tijdens deze week worden door heel Nederland zoveel
mogelijk mensen geïnspireerd om te sporten en bewegen. Deze
sportdag is daar een mooi voorbeeld van.
Mocht er interesse zijn in een van de sportaanbieders, dan kunt u
contact opnemen middels een van onderstaande emailadressen:
NVC Naarden: g-voetbal@sv-nvc.nl
G-Hockey Laren: ghockey@lmhc.nl
Roberta Sumar Yogacentrum Laren:
daphne@robertasumaryogacentrum.nl
GAC Hilversum: a-atletiek@gach.nl
Eem ’78: secretaris@eem78.nl of 035-6931251
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Cultuurproject
Cultuurproject SO
Op donderdag 1 oktober jl. vond de opening van het cultuurproject en
de Kinderboekenweek plaats. Een ridder en een jonkvrouw kwamen
samen met een Middeleeuwse muzikant in de klassen. Ze vertelden
dat ze op zoek waren naar Ridders en Jonkvrouwen, maar dat deze
helemaal niet meer bestonden! Zonde, want het is zo leuk om ridder
te zijn en het is zo leuk om jonkvrouw te zijn! De muzikant stelde voor
dat de kinderen dan ridders en jonkvrouwen konden worden.
Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar, dat moet je leren. Daarom werd
de Mozarthof omgedoopt tot:
Mozartslot, School voor Ridders en Jonkvrouwen.
En sindsdien zijn de kinderen hard op weg om ridders en jonkvrouwen
te worden. Ze lezen er natuurlijk over en worden veel voorgelezen.
Dat wordt vast heel gezellig, want niet alleen de collega’s van de
Mozarthof (bijvoorbeeld Gina, Gerard, Annelieke en Trix) maar ook
een aantal leerlingen uit de eindgroep van het VSO komen voorlezen!
Verder wordt er een kasteel gebouwd, leren de kinderen
zwaardvechten en paardrijden en zingen de prachtigste ridder en
jonkvrouwliederen.
Na de herfstvakantie komt Anke op school om een speciale
poppenvoorstelling te spelen over ridders en op donderdag 29
oktober sluiten we het project af met de Middeleeuwse spelen. Daar
komen zelfs nog echte Middeleeuwse muzikanten langs om nóg meer
in de sfeer te komen. En ook ridder Roderick en jonkvrouw Hadewych
komen nog een keer langs, om te kijken naar al die dappere ridders
en elegante jonkvrouwen.
Het liedje dat bij het project hoort vindt u hier:
https://www.youtube.com/watch?v=dMC3U51Gm7o
Cultuurproject VSO
In het VSO is het cultuurproject ‘Vroeger was alles.....?’ gestart op
woensdag 30 september jl.
Dat deden we middels een fijne theatervoorstelling van Theatergroep
Maaistoff. We hebben erg gelachen en zelf ook na kunnen denken
over of vroeger nou echt alles beter was.
Het project gaat over vroeger, maar dat is natuurlijk een breed begrip.
Daarom krijgen de leerlingen in het VSO iedere dag een prikkel; zo
raken we geïnspireerd en uiteindelijk is het de bedoeling dat alle
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groepen een tijdsperiode kiezen. Daar gaan ze veel over leren,
bijvoorbeeld welke beroepen er in die tijd waren, wat er gegeten
werd, hoe de mensen er uitzagen en welke kunst en muziek er bij die
tijd hoorde.
We hebben in de jaren-20-stijl de Charleston geleerd en ook heeft
(oud) meester Martijn ons op prehistorische wijze vuur leren maken.
We zijn in de tijd van de oude Grieken gedoken en ook zagen we een
vlog van Anne Frank.
We hebben ook geleerd over stoommachines uit de tijd van de
industriële revolutie. En stoom bleek ook nog eens heel handig om
popcorn mee te maken!
Na de herfstvakantie hebben de groepen nog ruim de tijd om hun
tijdsperiode te onderzoeken en materialen te verzamelen.
Op dinsdag 27 oktober komt er een heuse Romein in de klassen,
helemaal uit het museum Archeon. Hij komt een speciale les geven
over de Romeinse tijd.
En donderdag 29 oktober sluiten de klassen het project af door een
presentatie te geven aan een andere klas.
Misschien hebben we dan wel het antwoord op de vraag: ‘Vroeger
was alles....?’

Voor ouders, door ouders
Spoony
Er is een nieuw product op de markt dat kinderen makkelijker
groenten laat eten.
Groenten eten is kinderspel
Spoony laat je kind makkerlijker en vaker groenten eten.
Door pure producten, boordevol groenten, te combineren
met vrolijke verpakkingen en leuke eet-spelletjes, wordt
groenten eten kinderspel! Lekker, puur, biologisch en
bomvol pret!
Meer informatie vindt u op: www.spoony.nl
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Fijne herfstvakantie!
Zo, de eerste etappe van het schooljaar sluiten we hiermee af.
Op naar de volgende, waarin we hopen dat we als scholen
open kunnen en mogen blijven.
We hopen dat onze leerlingen een fijne week hebben en
lekker kunnen genieten van wat de herfst allemaal voor moois
te bieden heeft.
De herfstvakantie duurt een dagje langer dan normaal, in
verband met de studiedag op maandag 19 oktober.
We zien onze leerlingen dan ook graag terug op dinsdag 20
oktober 2020.
Fijne vakantie allemaal!

Agenda
19 oktober 2020
t/m 29 oktober
6 november 2020
4 december 2020
17 december 2020
19 december 2020
t/m 3 januari 2021

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
Cultuurproject
Nationaal Schoolontbijt voor SO
Sinterklaasviering
Kerstviering
Kerstvakantie
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