18 december 2020

Terugblik op de afgelopen periode
De eerste maanden van het schooljaar liggen weer achter ons. We
doen ons uiterste best om er een zo normaal schooljaar van te maken,
maar toch ontkomen we er niet aan dat het soms anders dan anders
gaat. Wat heb ik een grote bewondering voor onze leerlingen die zo
dapper hun best doen om zich weer aan te passen aan al die nieuwe
regels.
Mondkapjes op en af, looproutes die soms aangepast worden, het
vieren van feesten wat weer anders gaat. Knap hoe ze daar mee
omgaan.
In het VSO is een volgende stap gemaakt in het aanpassen van het
interieur naar een school met meer VSO uitstraling. De bibliotheek op
het bovenplein heeft een mooie kast gekregen waar alle methodes en
andere leermiddelen netjes in kunnen worden bewaard. De eerste
kluisjes hebben een houten ombouw gekregen. De volgende stap
wordt het creëren van werkplekken voor de leerlingen op het
bovenplein, zodat er ook in kleine groepjes buiten de klas kan worden
gewerkt. In de kerstvakantie worden ook verschillende lokalen en de
kantine netjes in de verf gezet.
In het SO hebben we gelukkig Sinterklaas en zijn twee Pieten mogen
ontvangen. Het was een gezellig feestje.
In het VSO hebben de leerlingen ook een gezellige dag gehad. In de
verschillende klassen is het op een bij de klas passende wijze gevierd.
Blije gezichten leverde het op.
Ook het afgeven van de pakketjes voor de ouderen in ‘de Bolder’ was
een mooie actie van de VSO leerlingen. Zo kreeg ‘iets goeds doen voor
een ander’ betekenis.
Vanaf 7 december kwam de school steeds meer in kerstsfeer. Heerlijk
al die lichtjes en gezelligheid. Een knus sfeertje scheppen, daar is de
Mozarthof goed in!
En dan plotsklaps is daar de aankondiging dat we in lockdown moeten
gaan vanaf woensdag 16 december. Dat is wel een tegenvaller. We
wilden nog zoveel leuke en gezellige dingen doen.
Het kerstfeest hebben we toch zo veel als mogelijk was in de klassen
gevierd met workshops, een kerstknutsel maken en een aangepaste
lunch. Het was fijn dat we er toch nog een gezellige dag met de
leerlingen van hebben kunnen maken op dinsdag 15 december.
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Vooruitblik op de komende periode
Vanaf 4 januari 2021 pakken we het lesgeven op afstand weer op.
Zoals het er nu naar uitziet zal dat voor twee weken het geval zijn. Op
12 januari 2021 is de volgende persconferentie en dan hopen we te
horen wanneer de leerlingen weer naar school mogen komen.
Zoals u van ons gewend bent zullen we u hierover snel informeren.
Via de Parro-app krijgt u informatie van de klassenteams over de start
en de inhoud van het thuisonderwijs.
Wanneer er een knelpunt is of als u tegen problemen aanloopt, aarzel
dan niet om contact op te nemen met de school. We zijn telefonisch
en via de mail bereikbaar.
We hopen dat we na deze periode iedereen gezond en wel weer
terugzien op school. Dat is natuurlijk toch wel een beetje spannend.
We gaan ervan uit dat vanaf 19 januari 2021 de leerlingen er weer
zijn en dat de rust weer terugkeert in de school. Na al die gezellige
feestdagen en dagen thuis is het tijd om hard te werken en veel te
leren. We buigen ons over de boeken en gaan flink aan de slag met
de praktische vakken. Eigenlijk vinden zowel de leerlingen als de
teamleden dat ook altijd weer fijn na zo’n periode van onrust.
Wat natuurlijk wel heel erg jammer is, is dat de wintersportreis voor
de VSO leerlingen dit jaar niet door kan gaan. We gaan wel een
themaweek organiseren om de pijn een beetje te verzachten. Zoals
de planning er nu uitziet zullen we deze themaweek houden in de
week van 15 t/m 19 februari 2021.
Ook de voorjaarsdisco die we altijd organiseren voor de leerlingen
van het VSO kan natuurlijk niet doorgaan dit jaar.
Eind januari / begin februari zijn de groepsbesprekingen. Dan maken
we de tussenstand op. Na de voorjaarsvakantie zijn dan de
oudergesprekken om u te vertellen welke vooruitgang de leerlingen
hebben geboekt. Afhankelijk van de maatregelen zullen we u laten
weten of het mogelijk is om dit op school te doen of dat we toch
kiezen voor een digitaal overleg.
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Personele ontwikkelingen

Djamilah Somboek

Kiki Pouwer

Djamilah Somboek
Per 1 december 2020 heeft Djamilah Somboek de Mozarthof verlaten.
Djamilah volgt een opleiding tot muziektherapeute en heeft er voor gekozen
om zich fulltime op de studie te storten. Gelukkig heeft Djamilah aangegeven
wel af en toe te willen komen invallen. Daar zijn we heel blij mee.
Veel succes met je studie, Djamilah en tot snel!
Kiki Pouwer
Kiki is op 1 november jl. begonnen als leerkracht in groep Haas. Kiki heeft een
rijke onderwijs carrière, nadat ze in het voortgezet onderwijs heeft gewerkt als
docente Nederlands, trekt ze nu weer naar de jongere leerlingen van het
Speciaal Onderwijs. Veel plezier en succes, Kiki!
Susan Vermeulen
Per 18 november jl. is Susan Vermeulen bij ons begonnen als leerkracht in
groep Mol en groep Muis. In de vorige nieuwsbrief stond al geschreven dat zij
heeft gewerkt bij de Kleine Prins en het autisme centrum In Contact. Susan
heeft het naar haar zin op de Mozarthof. Fijn dat je er bent, Susan!

Susan Vermeulen

Esther Schellevis

Khaddisha Edhard

Esther Schellevis
Op 4 januari start Esther Schellevis bij ons als onderwijsassistent in de groepen
Ree en Raaf.
Esther heeft een jarenlange ervaring als onderwijsassistent op de school van
Visio en de laatste jaren bij Elan Primair. Esther heeft veel zin om bij ons te
gaan starten. Welkom en veel plezier, Esther!
Khaddisha Edhard
Aan groep Muis en Mol is per 8 december jl. voor twee dagen een assistent
verbonden, die gefinancierd wordt met gelden van de gemeente en van Unita.
Zo zijn we met elkaar in staat om deze jonge leerlingen de ondersteuning te
geven die nodig is. Tot aan de zomervakantie blijft Khaddisha op de Mozarthof
werken.
Fijn dat je ons team komt versterken, Khaddisha!
Milja Breed
Milja is weer begonnen na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Op
woensdag staat zij in VMB-B en vrijdag in VOB-B. En wat een vreemde start om
te beginnen zonder leerlingen! Fijn dat je er weer bent, Milja!
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Corona
Thuisblijven
We zijn blij met de zorgvuldigheid van u als ouders om in te schatten of uw kind
de school kan bezoeken. In een aantal gevallen hebben we ouders gevraagd om
hun kind te komen ophalen omdat het zwaar verkouden of ziek was.
Ook de zorgvuldigheid om in quarantaine te gaan waarderen we zeer. Het is
van groot belang dat iedereen gezond blijft.
Wanneer een leerling de school niet kan bezoeken, regelen we een
leerstofpakket zodat het onderwijs thuis, zo goed en kwaad als het gaat,
doorgang kan vinden. De klassenteams proberen ook een -digitaal- lijntje met
de leerlingen te houden.
Twijfelt u of u uw kind naar school kunt sturen, bel dan vooral even voor
overleg!
Inzet personeel
Hoewel we af en toe een besmetting hebben op school, blijft toch het aantal
ziekmeldingen vanwege Corona redelijk klein. We zijn zorgvuldig in het naleven
van de maatregelen en collega’s met klachten worden snel getest en blijven
thuis met ziekteverschijnselen.
We zijn erg blij met de inzet van medewerkers van naschoolse opvang de
Zorggiraf die ons bijstaan als er iemand afwezig is.
Ook onze vaste invallers springen regelmatig bij. Zo krijgen we toch bijna elke
dag de klassen bezet. Maar het blijft elke dag een uitdaging om de puzzel weer
te leggen.
Mondkapjes (ook voor ouders)
Op school hebben wij de regels rond de mondkapjes voor de leerlingen niet
aangepast. De eerdere afspraken blijven bestaan.
Bij het in- en uitgaan van de school dragen VSO leerlingen, medewerkers en
chauffeurs een mondkapje. Ook bij het bereiden van voedsel worden
mondkapjes gedragen door leerlingen en personeel.
Voor ouders passen we de regels wél aan. We vragen ook de ouders om bij
het halen en brengen van de kinderen een mondkapje te dragen met ingang
van 4 januari 2021
Ouders en bezoekers in de school
We zijn terughoudend in het ontvangen van ouders en bezoekers in de school.
Wanneer er toch een bezoek aan school nodig is, dan vragen we hen om een
mondkapje te dragen in de gangen van de school. Bij het binnenkomen vragen
we het bezoek om zich te registreren en de handen te desinfecteren.
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Parro-app
Inmiddels is de Parro-app (bijna) door alle klassen in gebruik
genomen. De meeste ouders hebben zich gelukkig aangemeld.
We gaan ervan uit dat de ouders elke dag even in de Parro-app
kijken om de laatste informatie, vragen en opmerkingen vanuit
het klassenteam te lezen.
In de toekomst gaan we de Parro-app voor alle communicatie
vanuit school gebruiken. Ook de oudergesprekken gaan we hier in
plannen. In de bijlage treft u wat meer informatie aan over het
gebruik van de Parro-app.
We vragen u om deze zorgvuldig te lezen, met name het stukje
over het instellen van de privacy voorkeuren.

Wijziging datum studiedag
Studiedag SO
Door het uitstellen van een eerder geplande scholing voor de
medewerkers van de afdeling SO wordt de studiedag van 10
maart verschoven naar 22 maart 2021
Het SO heeft dus op 22 maart 2021 vrij!
Noteert u dat alvast in uw agenda?
Studiedag VSO
De geplande studiedag voor het VSO blijft staan op 10 maart
Het VSO heeft op 10 maart 2021 vrij!

De gezonde school
Om in het nieuwe jaar 2021 gelijk met gezonde eetgewoontes te
beginnen, leest u in de bijlage over ‘de Eetwissel’.
Met goede voornemens kun je niet vroeg genoeg beginnen!
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Interessante websites en app’s
Voorgelezen worden is leuk, leerzaam en gezellig. Er gaat niets
boven live voorlezen (ook als uw zoon / dochter al in het VSO zit)
Wist u dat een abonnement op de bibliotheek tot 18 jaar (meestal)
gratis is?
Op deze website staan voorleesfilmpjes, luisterboeken, en Avileesboeken.
https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/home.html
Proefjes doen is super leuk! Je leert met eenvoudige materialen veel
over de wereld om je heen.
Op https://www.encyclopedoe.nl/ staan heel veel proefjes om
samen thuis uit te proberen.
Opzoek naar een leuke en leerzame app? Neem dan eens een kijkje
op:
https://meestersander.nl/meester-sanders-apps/top-100-leerzameapps-voor-de-basisschool-versie-2018/
Op deze site heeft Meester Sander allemaal apps verzameld die leuk
en leerzaam zijn.

Voor ouders , door ouders
De vader van onze leerling Jim heeft een prachtig boek geschreven met
de titel ‘Welkom op de Show!’
Hierin beschrijft hij hoe zijn zoon Jim, een jongen met het fragiele X
syndroom, voor het nodige leven in huis zorgt maar waar ook de
minder vrolijke kenmerken van het syndroom aanwezig zijn.
Het boek is te bestellen via info@fragielex.nl.
Het kost € 14,99 plus € 2,95 verzendkosten.
Alle inkomsten komen ten goede aan de Fragiele X vereniging.
Een aanrader, dit boek!
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Fijne kerstvakantie
We sluiten met elkaar het bijzondere jaar 2020 af. Wat een
vreemd jaar was dit. Alles ging anders dan anders.
We hopen dat met het vaccin waarmee we ingeënt gaan worden
we in 2021 weer terug kunnen naar ‘normaal’.
Het normaal waarin we de nabijheid en verbondenheid met elkaar
weer kunnen toestaan en vooral ook voelen.
Het team van de Mozarthof wenst u en uw dierbaren fijne en
liefdevolle kerstdagen toe. Voor 2021 hopen we dat u gezond
blijft en dat we elkaar maar weer snel mogen ontmoeten!
Op 4 januari 2021 gaan we met frisse moed van start met het
lesgeven op afstand voor twee weken. We hopen dat we daarna
weer fijn naar school mogen allemaal.
Mocht u wat gezelligs met de kinderen willen ondernemen, kijk
dan eens op de website: www.kidsproofplus.nl/nl
Hierop staan allerlei leuke activiteiten die je thuis of buiten kunt
doen.
Fijne kerstvakantie allemaal!

Agenda
4 januari 2021
12 januari 2021

26 januari t/m
4 februari 2021
15 februari t/m
19 februari 2021
22 februari 2021

Start afstandsonderwijs
Persconferentie waarin start van
de scholen wordt aangekondigd of
dat de maatregelen nog verlengd
worden.
Groepsbesprekingen
Klassen van het SO wisselend vrij.
Raadpleeg de kalender!
Themaweek VSO
Voorjaarsvakantie
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