23 april 2021

Terugblik op de afgelopen periode
Het is fijn om te zien dat de school weer in bedrijf is. Er wordt
weer volop geleerd, gewerkt en gespeeld.
En wat een geweldig project hebben we afgesloten. De
Nederlandse liedjes klonken door de school en de geur van OudHollandse poffertjes hing overal.
Mooi om te zien dat iedereen zoekt naar wat er wél kan, ondanks
de Coronamaatregelen.
Ook zijn op het SO de koningsspelen gehouden. Wat een pret!
Hierover vindt u verderop in de nieuwsbrief nog meer informatie.

Vooruitblik op de komende periode
Na de meivakantie gaan we ons opmaken voor de periode tot
aan de zomervakantie.
Het toetsen is begonnen en ook in de weken na de meivakantie
gaan we daarmee door.
We zijn ook voorzichtig begonnen met te bekijken hoe we de
klassen in het volgend schooljaar gaan samenstellen. Dat is
altijd een hele puzzel. Zeker nu door de afgelopen lockdown de
leerlingen van de andere scholen laat bij ons worden
aangemeld. Hou er rekening mee dat we u pas laat in het
schooljaar kunnen informeren in welke klas uw kind volgend
schooljaar komt.
In het VSO zal het onderwijsaanbod nog wat verder worden
uitgebreid. U heeft daarover bericht van het klassenteam
ontvangen.
Natuurlijk kijken we ook wat en hoe we het einde van het
schooljaar kunnen vieren. Het VSO houdt een themaweek in
de week van 28 juni tot en met 4 juli met als titel ‘Operatie
Zilver’.
Voor onze schoolverlaters gaan we natuurlijk ook een mooi
afscheid organiseren.
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Corona
In de afgelopen periode zijn er verschillende besmettingen
geweest, maar gelukkig is dit beperkt gebleven tot enkele gevallen.
Soms moest een klas een paar dagen in quarantaine of getest
worden. We stemmen altijd goed af met de GGD zodat we de juiste
maatregelen nemen. Tot nu toe hebben de meeste besmettingen in
de onderbouw van het SO plaatsgevonden.
We hebben besloten om van al het personeel en de leerlingen eerst
de testuitslagen af te wachten, voordat ze weer naar school kunnen
komen, aangezien er soms een volgende besmetting wordt gemeld.
Dit geldt voor die leerlingen die na vijf dagen zijn gaan testen.
Indien een leerling niet getest wordt, duurt de quarantaine tien
dagen en dit heeft geen effect op het weer naar school toe kunnen
komen.
Er zijn inmiddels sneltesten voor het personeel beschikbaar die
thuis uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor kunnen we een
besmetting met Corona snel opsporen. Ook hopen we verzuim om
de teststraat te bezoeken te verminderen.
Voor de leerlingen van het VSO is ook het afnemen van een sneltest
toegestaan als er een besmetting op school is geconstateerd. Het
gaat dan om leerlingen die niet in direct contact zijn geweest met
de besmette persoon. We gaan dat echter niet op school uitvoeren.
Om een test goed uit te voeren is zorg en aandacht nodig. In het
geval van een besmetting vragen we u om uw kind op te halen. U
kunt dan een sneltest meekrijgen om thuis af te nemen. Zo weet u
of er sprake is van Corona of dat uw zoon/dochter weer snel naar
school kan. Nogmaals; dit geldt niet voor de leerlingen die in
quarantaine moeten maar voor overige leerlingen die kort in de
buurt van de besmette persoon zijn geweest.
Het GGD-scholenteam benadrukt dat zij graag zien dat ouders voor
kinderen met klachten en/of na contact met iemand met corona
altijd een testafspraak maken bij de GGD. Een zelftest is níet
bedoeld om te testen bij klachten, na contact met iemand met
corona of na terugkomst van een reis uit het buitenland. Voor
contact met iemand met Corona op school geldt dat er dan wel een
sneltest mag worden afgenomen. Daarom vragen ze u om de
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informatiefolder over zelftesten voor publiek goed te lezen. U treft
hem ook als bijlage bij deze brief aan.
Het blijft een puzzel om de klassen te bemensen. We zijn blij met
de flexibele inzet van de medewerkers van de Mozarthof om ervoor
te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen naar school toe kunnen
gaan.

Nieuws uit de branches van het VSO
Afgelopen vier weken is er weer hard gewerkt in het bubbelrooster. De
praktijkvakken zijn weer gewisseld van bouw.
Nieuws uit de tuin
Het moestuinseizoen is ook op de Mozarthof weer gestart. De
afgelopen weken is er door de leerlingen druk gezaaid en zijn de
moestuinbakken weer in orde gemaakt. In de tuin staan de eerste
peulplanten en de uien al in de grond. In de kas staat de sla en de
radijzen er al goed bij en is de eerste oogst al naar de keuken gegaan.
De bovenbouw is ook druk geweest met het verzorgen van de konijnen
en kippen. Er wordt veel poep geruimd en af en toe moeten we een
ontsnapte kip terugzetten in de kippenren.
Nieuws uit de keuken
Afgelopen weken hebben de leerlingen van de onderbouw groepen
kookles gehad in de keuken. Ze hebben zelfstandig kaasuienstokbroodjes gemaakt a.d.h.v. een 10 stappen-recept. Er is
broodmix gewogen en lauw water afgemeten. Vervolgens deeg van
gekneed en na het rijzen, een broodje van gevormd. Uien gesneden en
samen met de geraspte kaas op het broodje gelegd en in de oven. De
broodjes zagen er erg lekker uit!
Deze week is er gemengde salade gemaakt met verse pluk-sla, rucola
en bieslook uit de kas van de moestuin. Tomaten, komkommers en
paprika gingen ook door de sla. De eieren van onze kippen zijn gekookt
en gepeld en ook toegevoegd aan de gezonde salade.
Nieuws van huishoudkunde
De afgelopen weken hebben de leerlingen van de bovenbouw keihard
gewerkt in en om de school. De hekken bij de school zijn aangepakt,
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alle groene aanslag is verwijderd. Maar ook de ramen van het
tuinlokaal zijn gelapt en ook van de keuken. Naast deze grote klussen
hebben we iedere week de inventaris van de schoonmaakmiddelen bij
gehouden, geteld en opgeschreven. De leerlingen hebben ook
gestreken, de was gevouwen, de vergaderruimte geprepareerd, GFT
bakken uitgedeeld en de was iedere week rondgebracht bij de klassen.
De nadruk lag bij deze klussen op de taakaanpak, samenwerken en
overleggen met elkaar.
Nieuws van techniek
Afgelopen periode had de middenbouw techniek.
Een deel van de groep heeft ons nieuwe materiaal getest namelijk
Infento. Hier kun je allerlei voertuigen mee bouwen waar zowel het SO
als het VSO gebruik van kan maken. We zijn makkelijk gestart, met een
step. Door middel van bouten en moeren draai je de verbindingen strak
tegen elkaar. Welke inbussleutel en welke bouten we moesten
gebruiken konden we vinden in het stappenplan. Best ingewikkeld maar
elke week ging het beter.
We hebben ook gewerkt met traagschuim. we zijn begonnen met het
tekenen van ons ontwerp. Daarna zagen met de hand of de machine.
Door te schuren werd het mooi glad. Ten slotte versieren met
mozaïekstenen en voegen met gips. Met de andere middenbouw groep
hebben we ook geoefend met zagen, alleen dan het zagen van hout.
Het hout werd in de klas gebruikt om een molen te maken.
Nieuws van het atelier
In het atelier hebben de leerlingen stoere maskers van eierdozen
gemaakt. Ook hebben we ons verdiept in de beroemde schilderijen van
Kandinsky. De prachtige kleuren en vormen hebben ze heel goed
nagemaakt.
We verheugen ons om na de meivakantie weer verder aan de slag te
gaan met de VSO leerlingen.
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Koningsspelen 2021
Vandaag, vrijdag 23 april, was het dan eindelijk zover! Koningsspelen
2021. Door de coronaregels was het anders dan andere jaren, maar
wat is het een fantastische dag geweest!
Van te voren is er in de klassen druk geknutseld om mooie vlaggen te
maken en ook de aftelkalender voor de koningsspelen werd overal
druk afgestreept.
Alle klassen hebben tijdens de gymlessen en door te oefenen in de
klas, de dans van de koningsspelen geleerd en als start van de dag
hebben alle klassen uitbundig gedanst op het liedje Zij aan Zij. Ook
thuis werd er, via een online verbinding, gezellig in het oranje
meegedanst.
In de klassen werden allemaal leuke spellen gedaan en in de gymzaal
stond een koningsparcours klaar. Na het afronden van het
koningsparcours hebben de klassen allemaal een echte trofee
gekregen die in de klas staat.
Als afsluiting van de dag hebben alle leerlingen een goodiebag
gekregen met een kleinigheidje en een mooie medaille!
Wat heerlijk om samen zo’n fijne dag te hebben!

Avondschool ‘Meer met Pit’
Graag maken we jullie bekend met het aanbod van ‘Meer met Pit’.
Deze organisatie gaat op dinsdagavonden een onderwijsaanbod
aanbieden voor jongeren. Dat doen zij op de locatie van de
Mozarthof. Zowel voor onze huidige VSO-ers als voor de
(toekomstige) schoolverlaters een interessant aanbod.
Zo krijgt ‘de Brede School’ steeds meer vorm op de Mozarthof!
Meer informatie vindt u in één van de bijlagen
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De gezonde school
We zijn druk bezig om onze ‘Gezonde School’
activiteiten uit te breiden.
Inmiddels hebben we een aanvraag gedaan voor
het certificaat ‘natuur en gezondheid’. We
hopen dat we binnenkort ook dit mogen
toevoegen aan de al behaalde certificaten van
voeding en sport.
In één van de bijlagen treft u informatie aan
over gezond gewicht bij pubers. Maar natuurlijk
is deze informatie ook nuttig voor de kinderen
van het SO.

G-sport, honk- en softbal
Honk- en softbalvereniging de Hurricanes gaat voor jongeren met
een verstandelijke beperking een aanbod organiseren.
De doelgroep zijn jongeren tussen de 12 en 30 jaar.
Honk- en softbal is kleine sport, maar zeker een mooie sport. Het is
een combinatie van tactiek, techniek en inzicht, wat het uitdagend
maakt, maar ook geschikt voor verschillende deelnemers. Voor de
G-tak zijn er aangepaste spelregels.
Er is een proeftraining ingepland op donderdag 13 mei van 18.3019.30 uur op de velden bij 't Jagerspaadje in Loosdrecht. Op termijn
willen ze wekelijks trainingen geven. Ongeveer 6 keer per jaar
worden er toernooien georganiseerd waar de G-spelers hun
geoefende vaardigheden in de praktijk kunnen brengen tijdens
gemoedelijke wedstrijden.
In de bijgevoegde folder staat meer informatie over dit aanbod.
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Taarten van Abel en ‘onze’ Famke
Leerling Famke uit het VSO heeft meegedaan aan het programma
‘Taarten van Abel’.
Daarin heeft zij een taart voor haar tante gemaakt.
Het is een aanrader om het programma even terug te kijken.
Hieronder staat de link naar het programma.
https://www.npostart.nl/VPWON_1317220
Goed gedaan Famke. We zijn reuze trots op jou!

Interessante websites
Voor ouders van jonge kinderen die het testen op Corona graag willen
voorbereiden met hun kind is een grappig filmpje uitgebracht over de
pop Pompom.
POMPOM wordt getest - YouTube
Wist u dat er een kinderteststraat is in Hilversum? Daar nemen ze de tijd
voor de kinderen.

Voor ouders , door ouders
Wooninitiatief in Almere
Het Pinahuis is een kleinschalige woonvorm opgericht door
ouders van jongeren met een beperking.
Op landgoed 'De Volder Staete' in gemeente Almere Oosterwold
wordt halverwege 2022 een woongroep geopend voor twaalf
jongeren met een beperking en twee woonhuizen voor twintig
ouderen met geheugenproblemen. Midden in de natuur en in
een ruim opgezette woonwijk. De jongere bewoners van het
landgoed worden actief betrokken in het verzorgen van dieren,
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activiteiten in de moestuin en het bereiden van verse
maaltijden.
Meer informatie over deze woonvorm vindt u in één van de
bijlagen

Fijne vakantie
De meivakantie, of tulpvakantie zoals sommige mensen zeggen,
staat weer voor de deur. Wat gaat het toch snel.
We maken ons op voor de laatste periode van het schooljaar.
Laten we hopen dat de Coronaregels steeds meer versoepeld
kunnen worden en we het einde van het schooljaar met een
feestje kunnen afsluiten.
Voor nu wenst het team van de Mozarthof u een fijne vakantie
toe. We hopen op mooi, zonnig weer zodat iedereen lekker veel
buiten kan zijn.
We begroeten onze leerlingen weer op maandag 10 mei.
Fijne vakantie allemaal!
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Agenda
10 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
18 juni 2021
21 juni t/m 1 juli 2021
28 juni t/m 4 juli 2021
7 juli 2021
9 juli 2021

Naar school
Hemelvaart - vrij
2e Pinksterdag - vrij
Leerlingplannen mee naar huis
Oudergesprekken
Themaweek ‘Operatie Zilver’
voor VSO
Afscheid schoolverlaters
Laatste schooldag
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