19 februari 2021

Terugblik op de afgelopen periode
Wat hebben we weer een rare periode achter de rug met de sluiting
van de scholen. We hebben niet eens het kerstfeest rustig kunnen
vieren. Gelukkig dat iedereen de draad weer oppakte van het geven en
volgen van thuisonderwijs.
Met dat de school nagenoeg leeg was, konden de schilders lekker aan
de slag in het gebouw. Inmiddels zijn alle lokalen geschilderd. Ook de
gang en de trappenhuizen zijn van een fris verfje voorzien. De
timmerman is in zijn atelier hard aan de slag om een mooi meubel voor
het bovenplein van het VSO te maken. Langzaamaan krijgt het gebouw
op nummer 29 steeds meer de uitstraling van een school voor
voortgezet onderwijs. Maar we zorgen er natuurlijk voor dat ook de
leerlingen van het SO zich hier thuis voelen.
En wat zijn we blij dat de leerlingen van het SO weer op school zijn! En
dat ook nog met alle sneeuwpret. Lekker sneeuwballen gooien en van
de heuvel sleeën. Rode wangen en glinsterende ogen.
In de groepen pakken we de routines weer op; werken, spelen,
kringactiviteiten, gym en creatief bezig zijn.
De leerlingen van het VSO gaan ook weer op school komen na de
voorjaarsvakantie. Iedere leerling krijgt twee dagen les op school en
een werkpakket voor thuis voor de andere drie dagen. Ook voor hen
fijn om straks (een deel van) hun vrienden en vriendinnen weer te zien.
Wat een creativiteit is er door de klassenteams aan de dag gelegd om
de online lessen en het thuis werken vorm te geven. Ik ben trots op
mijn collega’s.
Hebben de VSO ouders ook meegedaan met het raden naar
‘the Masked Mozarthoffer’? Ik vond het soms moeilijk hoor!
Ook de ouders en andere betrokkenen die onze leerlingen hebben
geholpen bij het maken en volgen van lessen, heel hartelijk bedankt!
Speciaal ook de begeleiders van het Zandkasteel en de Zorggiraf, petje
af voor jullie hulp hierbij.
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Vooruitblik op de komende periode
In de komende periode gaan we weer lekker hard aan het werk met
elkaar. We pakken de draad op van waar het kind gebleven is. En
maakt u zich niet ongerust, iedereen heeft heel veel geleerd in de
afgelopen periode. Want naast rekenen en taal zijn er ook een
heleboel andere vaardigheden en talenten geoefend die je nodig hebt
in het leven.
Voor de leerlingen die weer starten op school is het ook belangrijk
om hun verhalen te vertellen over wat ze beleefd hebben in de
achterliggende weken. Natuurlijk besteden we ook tijd aan het weer
opbouwen met een band met elkaar. Na elkaar zo lang niet gezien te
hebben is dat weer even echt nodig.
De komende oudergesprekken zullen we via beeldbellen of
telefonisch met u voeren.
Dan gaan we ook alweer richting Pasen. Op goede vrijdag 2 april en
paasmaandag 5 april 2021 kan iedereen genieten van een paar vrije
dagen.
Vanaf 12 april tot en met 21 mei nemen we in de groepen regelmatig
toetsen af. Zo kunnen we weer vaststellen welke doelen uw kind in
de afgelopen periode heeft gehaald. En daarmee weten we ook weer
waar we mee verder gaan.
Schoolactiviteiten kunnen helaas niet doorgaan, maar in de klassen
worden een hoop gezellige dingen gedaan.
We bekijken per keer hoe we een activiteit kunnen aanpassen zodat
we er op een verantwoorde manier aan kunnen deelnemen. De
Hilversum City Run op 18 april voor VSO leerlingen is helaas afgelast.
Hoe de Koningsspelen voor het SO op 23 april vorm worden gegeven
dit jaar moeten we nog even afwachten.
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Personele ontwikkelingen

Gerard Ploeg

Jacco van Kampen

Per 1 maart 2021 neemt Gerard Ploeg afscheid van de Mozarthof. Na zes jaar als
conciërge op onze school gewerkt te hebben, heeft hij een andere leuke nieuwe
werkplek gevonden. Hij wordt conciërge op een middelbare school in onze regio.
De leerlingen van het VSO mochten Gerard soms helpen. Dat vonden ze geweldig
stoer. Ook de leerlingen zullen je missen, Gerard!
We bedanken Gerard voor zijn inzet en betrokkenheid bij de Mozarthof en
wensen hem al het goede voor de toekomst toe.
Jacco van Kampen neemt voorlopig de taken waar op de Mozarthof. Jacco heeft al
langere tijd bij ons ingevallen als conciërge en pakt de draad weer op.
Jacco, veel succes en plezier op de Mozarthof.

Verkeersregelaars
Om bij de school het verkeer – en met name het parkeren - in
goede banen te leiden staan er verkeersregelaars bij de school.
Verkeersregelaars hebben wettelijke bevoegdheden. Het is daarom
verplicht om de instructies van verkeersregelaars op te volgen.
Naast Jamillah Batelaan zijn nu ook Kitty den Braber en Angelique
van de Weerd opgeleid tot verkeersregelaar. In de toekomst zal
ook Jacco van Kampen de opleiding gaan volgen.
We vertrouwen erop dat u hun aanwijzingen opvolgt om de
leerlingen en andere ouders veilig van en naar school te laten
lopen.

Informatie van MT ook via Parro
Bijna alle ouders gebruiken inmiddels de Parro app. We gaan daarom
de informatie via de mail nog verder beperken. Mededelingen en
brieven van het management team zullen nu ook via Parro verspreid
gaan worden.
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Hebt u de Parro app nog niet in gebruik of heeft u problemen? Vraag
het klassenteam dan om te helpen. Ook onze ICT manager is altijd
bereid om te bekijken hoe de problemen verholpen kunnen worden.

Brede school
Zodra het weer mogelijk is, worden ook de buitenschoolse activiteiten
weer opgestart.
Muziek
Diederik Lentz heeft aangegeven de naschoolse muzieklessen te willen
voortzetten. Hij denkt nog na over welke dag het gaat worden.
Hierover volgt na de lockdown nader bericht.
Creatief
We zijn blij dat we ook iemand hebben gevonden die het creatieve lessen
in het naschoolse aanbod wil gaan geven.
Marijn Pruntel gaat starten met een aantal proeflessen zodat leerlingen
kunnen ervaren of ze hier plezier aan beleven.
Marijn is naast haar werk als creatief therapeut ook tolk gebarentaal. Als
tolk gebarentaal is Marijn bekend met onze school.
Binnenkort ontvangt u een folder met daarop het aanbod om deel te
nemen aan de pilot.
Sport en bewegen
Hoewel niet bij ons op school, is er wel in de regio een aanbod voor het
sporten na schooltijd.
Onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs hebben een lijst samengesteld
met daarop het aanbod in de regio.
Wellicht zit er iets bij voor uw kind.
Therapie en behandelaanbod
Naast het naschoolse aanbod, zijn we ook in gesprek met een landelijke
organisatie om te bekijken of we een deel van hun therapie en
behandelaanbod binnen de muren van de Mozarthof kunnen halen. Ook de
diagnostiek zou op school kunnen plaatsvinden.
We denken dat het voor onze leerlingen en hun ouders fijn is als dit op een
vertrouwde plek geboden kan worden. Wanneer er meer bekend is, dan
laten we dat weten.
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Studiedagen in maart gaan niet door
De geplande studiedagen voor SO en VSO gaan niet door. We
kiezen ervoor om de school open te hebben wanneer dat mogelijk
is.
Het gaat hierbij om de geplande studiedag van het VSO op 10
maart en van het SO op 22 maart. Op deze dagen volgen de
leerlingen dus onderwijs op school volgens het normale
programma.

Corona update
We doen ons uiterste best om corona buiten de deur te houden. Het
is fijn om te merken dat u dat ook serieus neemt. We worden
regelmatig gebeld om even overleg te voeren. Dat stellen we heel erg
op prijs.
Het dragen van de mondkapjes door de hoogste groepen van het SO
gaat al heel erg goed. Knap zoals ze de nieuwe regels weer oppakken.
We vragen alle volwassenen die de leerlingen komen halen en
brengen om op het terrein van de Mozarthof een mondkapje te
dragen.
Als we van het begin af aan tellen, dan hebben we 14 collega’s gehad
die met corona besmet zijn geraakt. Negen zijn weer helemaal
hersteld en vier van hen hebben nog langdurige klachten. Gelukkig is
er op dit moment niemand besmet.
Regelmatig geven ouders aan dat er thuis iemand besmet is en dat de
gezinsleden in quarantaine gaan. Ook een aantal van de leerlingen
zijn besmet geweest. Op dit moment zijn er geen zieke leerlingen bij
ons bekend.
Mozarthof is ook bij de verkiezingen van 17 maart weer een
stemlocatie. We zorgen ervoor dat dit coronaproof verloopt. Het
stembureau houdt zitting in de gymzaal van nummer 29. Mensen die
gaan stemmen komen en verlaten de gymzaal via de nooduitgang.
Hiermee zijn de school en de gymzaal twee gescheiden gebieden. Na
afloop wordt er natuurlijk heel goed schoongemaakt voordat de
leerlingen weer gebruik gaan maken van de gymzaal.
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Fusietraject
Graag brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken ten
aanzien van het fusietraject tussen Mozarthof en De Kleine Prins.
In de afgelopen periode heeft het fusierapport (FER) definitief vorm
gekregen. In dit rapport is in kaart gebracht hoe de twee
organisaties momenteel werken op het gebied van onderwijs en
zorg, personeelszaken, bedrijfsvoering en organisatie. Er is gekeken
waar er overeenkomsten en verschillen zijn tussen beide
organisaties en ook waar de kansen en eventuele knelpunten liggen.
Op basis van dit rapport hebben de beide besturen vertrouwen in de
realisatie van de doelen en meerwaarde van een fusie en willen dan
ook de volgende fase ingaan: de besluitvormingsfase. Er zal vanaf nu
een aantal stappen worden gezet om uiteindelijk tot een definitief
besluit te komen, waaronder de instemming van de
Medezeggenschapsraad van Mozarthof. Deze instemming zal onder
andere zijn gebaseerd op een ouderraadpleging/meningspeiling.
Naar verwachting zal die plaatsvinden in maart. U zult daar nadere
informatie over ontvangen.
Pas na een advies van de gemeente, goedkeuring van beide raden
van toezicht en een fusietoets door de minister, zal een definitief
besluit worden genomen. De daadwerkelijke fusie zou, als alles
volgens schema verloopt, vanaf het nieuwe schooljaar gestalte
kunnen krijgen. Mocht u tussentijds nog vragen hebben, laat het ons
dan weten.

Burgerschap
Burgerschap ……. dat klinkt als een ‘ver van mijn bed-show’. Maar op de
Mozarthof neemt burgerschap, bewust en onbewust, een belangrijke
plaats in.
We beschouwen onze school als een oefenplaats om allerlei kleine en
grotere burgerschapsvaardigheden te kunnen ervaren en oefenen.
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Je kunt dan denken aan: een ander helpen, keuzes maken, met elkaar een
beslissing nemen, zorg dragen voor de omgeving dichtbij en iets verder
weg, leren om een ruzie op te lossen, meningen met elkaar uitwisselen,
respect voor de ander, meepraten en meebeslissen, kennis hebben van
onze democratie, enzovoort. Allemaal zaken waarvan de
onderwijsinspectie verwacht dat er, net als aan taal en rekenen, actief
aandacht aan besteed wordt op school.
Onlangs hebben we de Burgerschapsscan van de CED (Centrum voor
Educatieve Diensten) ingevuld. Hieruit kwam naar voren dat we zeer goed
op weg zijn betreffende het actief werken aan
burgerschapsvaardigheden. De scan maakt op basis van een vragenlijst
een analyse op de volgende onderdelen:
• Burgerschap: oefenplaats voor democratie, leerlingparticipatie,
conflictoplossing, diversiteit en persoonsvorming.
• Basisklimaat: sociaal gedrag en schoolklimaat, pedagogisch
handelen.
Op alle onderdelen scoren we ruim voldoende tot goed. Daar zijn we
natuurlijk heel blij mee én trots op!
De werkgroep Burgerschap zal de uitkomsten van de scan binnenkort
grondig bestuderen en bespreken. Daarna kiezen we thema’s uit die
vragen om aandacht, doorontwikkeling of verdieping. We houden u op de
hoogte.
De werkgroep sociale vaardigheden, burgerschap en psycho-educatie:
Kim Varkevisser, Inge de Sain, Barbara Floberg en Els de Boer

Brusjes
MEE organiseert een online brussentraining.
Ze organiseren dit voor kinderen van 7 tot 12 jaar met een broer of
zus met een beperking. In de folder zeggen ze er dit over;
Heb je een broertje met autisme, heeft je zus een verstandelijke
beperking of zit je broer in een rolstoel? Als BRoer of zUS van iemand
met een beperking groei je op in een gezin waar het net even anders
gaat dan in andere gezinnen. Sommigen brussen maken zich zorgen
over hun broer of zus of over hun ouders. Gevoelens als verdriet,
schaamte en boosheid komen ook vaak voor. Het is fijn om hier over
te kunnen praten met andere kinderen die ook opgroeien als brus.
In de bijlage treft u de folder aan.
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De gezonde school
Kun je het Coronavirus oplopen via voedsel?
Onze leerlingen stellen soms deze vraag.
We hebben het antwoord opgezocht.
Er is geen bewijs dat voedsel een bron is om het nieuwe coronavirus
over te dragen. Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om
in leven te blijven en te groeien. Dat kan niet in voedsel. Het is wel
belangrijk om hygiënisch met voedsel om te gaan en de adviezen
van het RIVM op te volgen. Zo voorkom je dat er toch nog
ziekmakende bacteriën en virussen op eten kunnen komen.
Veiligheidstips rond voeding en het coronavirus:
• Was je handen goed met water en zeep vóór en na het
boodschappen doen. Voorkom dat je met je handen je
gezicht aanraakt.
• Was je handen ook altijd goed voor je gaat eten en voordat
je eten klaarmaakt.
• Was fruit en groente altijd grondig.
• Maak liever geen eten klaar voor een ander als je ziek of
verkouden bent.
• Nies of hoest niet boven eten. Moet je toch niezen of
hoesten, doe dat aan de binnenkant van je elleboog en
gebruik papieren zakdoekjes. Was je handen voor je weer
verder gaat met eten (bereiden).
• Deel geen eten dat al op je bord heeft gelegen en drink niet
uit hetzelfde glas. Zeker niet als je verkouden bent.
• Werk met schone materialen en was vaat-, hand en
theedoeken op minimaal 60 °C. Het virus kan namelijk slecht
tegen hitte.
In de bijlage vindt u een heerlijk recept van broccolistamppot met
walnoten om thuis klaar te maken.
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Cultuurproject
Donderdag 11 maart begint het tweede cultuurproject van dit
schooljaar dat als jaarthema heeft: Cultureel Erfgoed.
Dit keer houden we het dicht bij huis: we gaan het over Nederland
hebben!
In het SO gaan we terug naar de tijd van Ot en Sien. We gaan leren
over de boerderij, het oude dorp, de molen, de spelletjes en liedjes
uit die tijd. We gaan ontdekken hoe de huizen eruit zagen, welke
kleding de mensen droegen en wat kinderen zoal deden overdag en
als ze vrij waren.
In het VSO is Nederland ook de rode draad. Aan de hand van
verschillende bekende kunstwerken, boeken, gedichten of liederen
leren de leerlingen meer over bijvoorbeeld Nederland als land van
water en dijken (denk aan het boek van Hans Brinker, de jongen met
zijn vinger in de dijk), eten en drinken aan het begin van de 20e
eeuw (het schilderij De Aardappeleters) en de visserij (het toneelstuk
Op Hoop van Zegen). Het project zal in aangepaste vorm worden
aangeboden omdat de VSO leerlingen waarschijnlijk niet allemaal
tegelijk op school zijn.
We gaan er ondanks dat iets moois van maken!

Kabouterdeurtje
Op het SO plein hebben we nieuwe buren. We hebben ze nog niet
gezien! De leerlingen vragen zich af wie er is komen wonen. En zijn ze
nou thuis of misschien boodschappen aan het doen?
De leerlingen hebben het er maar druk mee om uit te vinden hoe dit nou
toch zit!
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Uit de keuken
Leerlingen uit de SO groepen Ree, Das en Wolf mochten afgelopen
twee weken koken in de keuken van het VSO. In groepjes van 4
kwamen ze enthousiast de keuken binnen gelopen en wilden het
liefst meteen aan het werk gaan.
Eerst de handen wassen, dan schort aan doen en aan de grote
groepstafel het recept bespreken. Want ja, wat gaan we maken
vandaag? En mogen we het ook opeten?
We gingen cakejes bakken.
Met elkaar hebben we het 10 stappenplan recept gelezen en
vervolgens aan de slag in tweetallen, ieder aan een werkbank. Oven
aandoen en vervolgens het wegen van meel, suiker en boter.
Wat kunnen de leerlingen dat al goed en ze helpen elkaar ook heel
goed als het even niet lukt. Een ei breken, dat is best moeilijk en ook
wel spannend…
Vervolgens alles bij elkaar en mixen maar! Cakebeslag in vormpjes
doen en in de oven schuiven. De keuken begon al heerlijk te ruiken
naar cake, maar opruimen en schoonmaken hoort er ook bij in de
keuken. Een sopje leren maken, doekje uitwringen en de
werkbanken schoonmaken.
En ineens ging de kookwekker….
Nadat de cakejes waren afgekoeld hebben ze natuurlijk geproefd en
het smaakte heerlijk!

Interessante websites
Op het Kennisplein gehandicaptensector vindt u allerlei informatie
die wellicht interessant is.
Er is een poster gemaakt met pictogrammen en uitleg in duidelijke
taal wat er gaat gebeuren als iemand ingeënt gaat worden.
Met name voor ouders van de VSO leerlingen vanaf 18 jaar die
mogelijk gevaccineerd gaan worden is deze informatie bruikbaar.
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws/prikcorona-toegankelijk-beeld
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Voor ouders, door ouders
Graag delen wij de volgende tip;
Wanneer u met andere ouders informatie wilt delen is de website
www.schouders.nl misschien iets voor u. Het is een website van,
voor en door ouders van zorgkinderen. Op hun website staat;
(Sch)ouders is een platform van, voor en door ouders van een
kind met een lichamelijke- en/of een verstandelijke
beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis
(zorgkinderen). (Sch)ouders richt zich op onderwerpen waar
ouders van zorgkinderen mee te maken (kunnen) krijgen op enig
moment, ongeacht de soort beperking of aandoening.

Fijne voorjaarsvakantie!
En dan staat de voorjaarsvakantie voor de deur. De sneeuwpret zit
ons nog vers in het geheugen. Nu vliegen de vogels alweer af en aan
en zoeken de vogelhuisjes op die rond de Mozarthof hangen.
Beetje gek voor de leerlingen om nu vakantie te hebben terwijl ze net
weer op school zijn. Maar voor het personeel is het zeker fijn om
even een weekje rust te hebben.
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie toe en fijn om alle leerlingen
weer te zien na de vakantie!
Blijf gezond allemaal.
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Agenda
1 maart 2021

1 t/m 9 maart 2021
11 maart 2021
2 t/m 5 april 2021
12 april t/m 21 mei 2021
23 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021

Start op school
De eerste VSO leerlingen komen
weer naar school.
Digitale of telefonische
oudergesprekken
Start cultuurproject
Pasen. De leerlingen zijn vrij
Toetsweken
Koningspelen
Meivakantie
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