9 juli 2021

Terugblik op de afgelopen periode
Langzamerhand zijn we een beetje terug bij normaal, sinds het VSO
per 31 mei ook weer volledig naar school mocht.
We hebben in de afgelopen periode hard gewerkt. Iedereen moest
ook weer een beetje in het ritme komen. Conditie opbouwen om
weer de hele week te leren en te werken.
Op kleine schaal hebben we ook weer wat activiteiten kunnen
organiseren. In de buitenlucht hebben we naar muziek van Live
Music Now kunnen luisteren, de groepen van het SO hebben een
klassenuitje gehad naar een speeltuin of kinderboerderij in de
buurt.
In het VSO is een geweldige themaweek gehouden met allerlei
leuke en spannende activiteiten. Daar leest u hieronder meer over.
En natuurlijk is ook de nieuwe groepsindeling bekend. De tijd van
afscheid nemen van je oude klas hoort daar ook bij. Of afscheid
nemen van school. Want ook dit jaar hebben we dertien
schoolverlaters die we hebben uitgezwaaid. En er zijn leerlingen die
de overstap van het SO naar het VSO gaan maken.
Het was een bijzonder schooljaar maar we kijken er toch met enige
tevredenheid op terug. De leerlingen hebben het geweldig goed
gedaan, u als ouders hebt een flinke taak gehad en dat met verve
opgepakt, de collega’s hebben snel geschakeld naar het lesgeven op
afstand en bedachten leuke lessen en opdrachten. Laten we hopen
dat we in het nieuwe schooljaar weer als ‘vanouds’ naar school
kunnen blijven gaan!
Tot slot willen wij graag de ouderraad van harte bedanken voor het
presentje dat we als teamleden mochten ontvangen als blijk van
waardering. De collega’s waren er heel erg blij mee!
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Vooruitblik op de komende periode
Hoewel het nu nog heel ver weg lijkt, zijn we ook alweer bezig
met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
Allereerst hopen we natuurlijk dat we afscheid kunnen nemen
van de meeste Coronamaatregelen. Dat moeten we even
afwachten. We zullen u bij de start van het schooljaar informeren
welke regels er nog gelden voor leerlingen en ouders.
Er gaan een aantal klassen van lokaal wisselen, dus we moeten
nog even met meubilair schuiven, maar het wordt voor iedereen
weer een nieuwe start.
Op 9 september hebben we de eerste studiedag. Ook de
schoolfotograaf komt langs.
Begin september is de algemene ouderavond. We slaan het
plenaire gedeelte nog even over dit jaar, maar hopen u wel te
mogen ontvangen in de klas om kennis te maken met het
klassenteam en de andere ouders. U ontvangt hier t.z.t. bericht
over.
En na een aantal weken voeren we de verwachtingen gesprekken
met u. We geven u dan inzicht in wat we gaan leren en waar we
aan werken in dit komende schooljaar. En we willen dan graag
van u horen hoe u uw kind ziet en ervaart. Wanneer we de
informatie met elkaar delen, krijgen we een compleet beeld en
weten we wat werkt.
En natuurlijk gaan we zorgen dat er weer een fijne sfeer in de
groepen gaat ontstaan waardoor we het hele jaar fijn kunnen
leren, werken en spelen.
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Personele ontwikkelingen
Zoals altijd aan het einde van het schooljaar gaan ook nu een aantal
collega’s de Mozarthof verlaten;
Wilma Koetsier

Wilma Koetsier
Na 46 (!) jaar op de Mozarthof gewerkt te hebben nemen we afscheid van
Wilma. Zij gaat heerlijk van haar pensioen genieten. En dat is dik verdiend!
Wilma heeft aan bijna alle groepen wel les gegeven. Van SO tot VSO. We
willen Wilma hartelijk bedanken voor haar geweldige inzet voor de
Mozarthof en haar een heerlijke tijd toewensen waarin ze alles kan doen
waar ze maar zin in heeft. Geniet ervan, Wilma!

Marianne Sabbé

Marianne Sabbé
Van Marianne gaan we afscheid nemen omdat haar herstel langer duurt
dan gehoopt en verwacht. Marianne heeft 9 jaar met veel plezier op de
Mozarthof gewerkt. Marianne gaat in Friesland, waar ze nu woont verder
werken aan haar herstel en dan hopen we dat ze daarna op een leuke ZML
school in Friesland aan de slag kan. Dank je wel voor je inzet en
betrokkenheid, Marianne!

Maaike de Vries

Maaike de Vries
Maaike gaat ons verlaten omdat ze een leuke baan én woonruimte heeft
gevonden in Groningen, de plek waar ze vandaan komt. Ook in Groningen
gaat Maaike op een ZML-school werken. Maaike heeft twee jaar bij ons
stage gelopen en één jaar gewerkt. Veel succes en plezier Maaike!

Kiki Pouwer

Kiki Pouwer
Na een poos ziek geweest te zijn heeft ook Kiki een andere baan gevonden
en gaat de Mozarthof verlaten. Ook jou wensen we veel succes en plezier
toe, Kiki!
Karin Helsloot
Karin heeft ons tijdelijk uit de brand geholpen bij branche Horeca. Je kon
haar dus vinden in de keuken en de kantine op maandag. Dank je wel voor
je hulp, Karin!

Karin Helsloot
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Khaddisha Edhard
Vanuit projectgelden mochten we voor een jaar een zorgassistent inzetten.
Dat heeft Khaddisha met veel plezier op zich genomen. Dank je wel voor je
inzet en zorgzaamheid, Khaddisha!

Khaddisha Edhard

We wensen iedereen een mooi vervolg na hun werkzaamheden op de
Mozarthof. Fijn dat jullie je hebben ingezet voor de leerlingen en de school.
Dank jullie wel allemaal!
En natuurlijk komen er ook een aantal nieuwe personeelsleden bij. We zijn
blij dat we weer een aantal goede vervangers hebben gevonden die het
stokje overnemen. We verwelkomen;

Gerben van der Blom

Saskia Peverelli

Roy Groot

Sanne Nelis

Gerben van der Blom
Na een flink aantal jaren als leerkracht gewerkt te hebben heeft Gerben de
afgelopen jaren gewerkt als jeugdzorgmedewerker. Bij een rondleiding door
onze school viel voor hem het kwartje. Hij wilde op de Mozarthof werken.
We zijn blij met je komst en wensen je veel plezier toe, Gerben!
Saskia Peverelli
Met Saskia hebben we een ervaren leerkracht basisonderwijs in huis
gehaald die het een uitdaging vindt om met de leerlingen van de Mozarthof
te gaan werken. Ze heeft er heel veel zin in. Welkom op de Mozarthof,
Saskia!
Roy Groot
Roy heeft zijn opleiding aan de PABO bijna afgerond. Hij werkt nu al als
leerkracht in het regulier onderwijs en daarnaast begeleidt hij een aantal
leerlingen met een verstandelijke beperking.
Daarvoor heeft hij als begeleider en leidinggevende in de kinderopvang
gewerkt.
Hij vindt het heel erg fijn om nu op de Mozarthof aan de slag te kunnen om
met onze leerlingen te werken.
Sanne Nelis
Sanne komt bij ons werken als onderwijsassistent. Sanne heeft haar
diploma onderwijsassistent afgerond en stage gelopen op de Annie M.G.
Schmidtschool. Daarna is ze verder gaan studeren maar miste leerlingen en
praktisch werken. Dat gaat ze bij de Mozarthof zeker vinden. We zijn blij dat
je ons team komt versterken, Sanne!
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Joni Hagenaar
Omdat onze gymjuf Sanne met zwangerschapsverlof is, hebben we gezocht
naar vervanging. Ook gaan we het aantal uren gym van het SO uitbreiden.
We zijn blij dat Joni (en dat spreek je uit als Djoni) deze taak op zich gaat
nemen. Joni is een bevlogen vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij geeft op
een ZML school in Nunspeet ook één dag in de week gym. Joni vindt het
heel leuk om met onze leerlingen te sporten. Veel succes en plezier, Joni!
Joni Hagenaar

Corona update
We sluiten dit bewogen schooljaar met betrekking tot Corona af.
Al met al zijn we niet ontevreden met hoe we door deze periode heen zijn
gekomen. In de laatste weken namen ook op school de besmettingen af.
We hopen dat iedereen die dat wil na de zomervakantie gevaccineerd is.
Ook de leerlingen vanaf 12 jaar kunnen nu gevaccineerd worden en dat
helpt wellicht ook om rustig het nieuwe schooljaar in te gaan.
We hopen dat we in het nieuwe schooljaar kunnen starten zonder alle
beperkende maatregelen zoals het dragen van mondkapjes, de
looproutes en de beperking van mensen in het gebouw.
We vragen van onze VSO leerlingen en het personeel om zich met een
zelftest te controleren op Corona vlak voordat zij weer naar school gaan.
Zo proberen we uit te sluiten dat Corona de school in sluipt na de
vakantie.
In de week van 16 augustus zal ik u een brief sturen over de stand van
zaken en of er nog maatregelen gelden.
Dat is ook voor onze leerlingen fijn als ze dat op tijd weten.
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Uit branche Horeca
Yes! Vanaf eind mei mocht onze schoolkantine ook weer volledig open!
Wat waren we daar blij mee!
Na bijna een half jaar gesloten te zijn geweest was het weer even
wennen met werken de eerste week in de keuken.
De vers bereide broodjes gezond, triangel tonijnsalade, courgettesoep,
tomaten-paprikasoep, smoothies en tosti’s gingen weer als vanouds als
warme broodjes over de toonbank.
Er hing de afgelopen weken weer een hele fijne sfeer in de kantine met
groepen leerlingen.
Vorige week tijdens project ‘operatie Zilver’ stond er een broodje
hamburger met BBQ saus op het menu. Deze hamburgers zijn door de
leerlingen vers gemaakt, de burger was ook een gezonde keuze van het
Voedingscentrum. A.d.h.v. een stappenplan gingen de leerlingen aan de
slag. Er is goed zelfstandig en samengewerkt met elkaar om de burgers
te kunnen bereiden. Er zijn heel veel hamburgers verkocht! Leerlingen
die kantine-dag hadden konden de broodjes hamburger zelf beleggen
met sla, plakjes komkommer en plakjes tomaat. Dat was smullen!

Interessante websites
Nu even geen interessante website maar een interessante app.
De Kookapp is een samenwerking tussen drie zorgorganisaties, een
softwarebedrijf en een eigen onderneming.
Samen werken ze aan wat ze echt belangrijk vinden: mensen met een
beperking en hun begeleiders helpen om leuk, lekker en gezond te koken.
De Kookapp is een gratis app op je telefoon of tablet. Er staan lekkere en
gezonde recepten voor het avondeten in.
Wat het zo leuk en handzaam maakt is dat de app je laat zien wat je moet
kopen in de supermarkt en welk keukenmateriaal je nodig hebt bij de
bereiding van het recept, vervolgens is er een checklist waarop je kan
aanklikken of je alles klaar hebt staan. Dan ga je stap voor stap aan de slag
en zie je hoe je de maaltijd klaarmaakt. Ook kun je op filmpjes zien hoe het
moet en heeft de app een kookwekker. Hierdoor kunnen heel veel mensen
leuk, lekker en gezond koken.
Leuk om uit te proberen in de vakantie. Veel kookplezier!
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Mozarthof 50 jaar!
In 2022 bestaat de Mozarthof 50 jaar! Dat gaan we natuurlijk vieren.
Vanaf januari 2022 starten we met de festiviteiten. Ik kan u alvast
verklappen dat we een reünie gaan houden en dat we plannen maken
om een musical op te gaan voeren.
Dit alvast even als tipje van de sluier. Op termijn volgt er natuurlijk
meer informatie.

Cultureel thema 2021-2022
Mozart(hof)!
Het schooljaar 2021-2022 zal in het Culturele Jaarthema staan van
Mozart(hof). In het najaar van 2021 zal het eerste cultuurproject
gaan over Mozart. Aangezien de Mozarthof komend jaar zelf in het
voetlicht komt te staan kan de componist Mozart natuurlijk niet
ontbreken! We zijn al druk bezig met de plannen en ideeën voor
deze projectweken. T.z.t. hoort u daar natuurlijk meer over.
Het tweede gedeelte van het schooljaar zal in het teken staan van
ons jubileum. Dan staat de Mozarthof zelf centraal. Alle groepen
zullen op een creatieve manier hun steentje bijdragen aan het
jubileum van de Mozarthof, wat zal resulteren in een spetterend,
feestelijk, muzikaal en theatraal einde van dit bijzondere schooljaar.
We kijken er naar uit!

Themaweek VSO – operatie Zilver
Op 28 juni begon de themaweek ‘Operatie Zilver’ in het VSO. De
leerlingen kregen aan het begin van de dag een persconferentie te zien,
waarin duidelijk werd dat er gezocht moest gaan worden naar een heel
belangrijk persoon. Trix vertelde ons waar we op moesten letten en
benadrukte dat het hier niet ging om Corona. We hadden onze eigen
‘Irma’ Ingrid die op onnavolgbare wijze de gebaren deed.
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Om deze missie goed uit te voeren moest er eerst getraind worden,
hiervoor gingen de leerlingen op het plein aan de slag met een heuse
ME Special Force Bootcamp training. Ook moest er op het gebied van
spionage en opsporing veel geleerd worden , dit gebeurde in een
speciale trainingsruimte waarin allerlei hints te vinden waren. Verder
volgden in deze week nog meer extra ingelaste persconferenties en
allerlei trainingen, bijvoorbeeld in het maken van vuur en je eigen
brood, het bouwen van een eigen vervoersmiddel, een barre tocht door
het bos en een (tromge)roffeltraining. Zo werden de leerlingen
klaargestoomd om deze spannende missie te volbrengen. Daarnaast
moesten de leerlingen de hele week opletten want er konden overal
hints en aanwijzingen verborgen zitten! Op woensdag kon iedereen
genieten van heerlijke kibbeling met saus, gesponsord door SeaFrozen
uit Urk, i.s.m. Muijs Seafood uit Spakenburg en ‘Het Vrolijke Visje’ uit
Baarn.
En op vrijdag werd, na luid tromgeroffel, onder het genot van een
drankje, eindelijk duidelijk wie er nou toch gezocht werd en waarom.
Het was Wil Jansen! Want Wil werkt 25 jaar op de Mozarthof.
Gefeliciteerd Wil!
Een spannende en dynamische afsluiting van het jaar waarin de
leerlingen geweldig speur- en opsporingswerk hebben geleverd!

De gezonde school
Foto-shoot
De Mozarthof is uitgenodigd om in september mee te doen aan een fotoshoot voor de Gezonde School.
Inmiddels hebben we al een aantal certificaten binnen gehaald. We hebben
een Gezonde Schoolkantine, Gezonde School Groen, Gezonde School
bewegen en sport en ook zijn we een heel stuk op weg om Gezonde School
Relaties en Seksualiteit en Gezonde School Welbevinden te krijgen. We zijn
blij dat we de gelegenheid krijgen om dit onder de aandacht te brengen. In
het kader van de privacywetgeving vragen we u om het bij deze
nieuwsbrief gevoegde formulier in te vullen en aan de leerkracht te geven.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Eten en afvallen
Op school krijgen we regelmatig vragen over eten en afvallen.
In de bijlage vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.
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In de krant
Elke maandagavond organiseert Calypso Sport in Het Sporthuis
Abcoude een uur voor ‘Special Friends’; oftewel jongeren met een
verstandelijke beperking. Ze hebben al wel een zwemdiploma,
maar willen onder begeleiding van een zweminstructeur op een
leuke en uitdagende wijze hun zwemvaardigheden uitbreiden. De
lessen zijn heel gevarieerd van zwemslagen tot survivalzwemmen
en van waterpolo tot trimzwemmen. Gewoon lekker zwemmen
dus!
Wil je meedoen? Kijk dan voor informatie of aanmelden op;
www.calypsosport.nl/special-friends/

In de wijkkrant stond het bovenstaande artikel;
Leerlingen van de Mozarthof hebben een openlucht koffietafel
voor de bewoners van acht appartementen van Wisseloord
verzorgd. Behalve koffie, thee en limonade hadden de leerlingen
van de opleidingen horeca en facility management ook gezorgd
voor versgebakken koekjes. Stageplekken zijn op dit moment door
de pandemie schaars en de leerlingen grepen deze kans om hun
lessen in de praktijk te brengen met beide handen aan. De
bewoners lieten het zich goed smaken en waren blij elkaar weer
te zien.
We zijn trots op onze leerlingen!
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De MR en de OR zoeken leden!
Door het vertrek van een aantal ouders zoekt zowel de
Medezeggenschapsraad als de Ouderraad van de Mozarthof naar
leden.
De Medezeggenschapsraad richt zich op het meedenken over het
beleid van de school. Zij zijn o.a. in het afgelopen jaar druk geweest
met de fusie.
De Ouderraad is meer praktisch van aard. Zij organiseren de jaarlijkse
inhoudelijke ouderavond en denken mee over allerlei activiteiten.
Heeft u vragen of interesse om deel uit te maken van één van beide
raden, mail dan naar; t.stove@mozarthof.nl. Bellen naar school kan
natuurlijk ook. Vraag dan naar Trix en ik beantwoord uw vragen graag
en breng u in contact met de Medezeggenschapsraad of de
Ouderraad.
We zouden heel erg blij zijn met uw hulp, dus twijfel niet en neem
contact op!

Schoolfotograaf
Op 8 en 10 september aanstaande komt de schoolfotograaf naar de
Mozarthof.
We gaan ervan uit dat dit zonder problemen doorgang kan vinden.
Het is fijn als er zoveel mogelijk leerlingen op school zijn deze dagen.
Tegen die tijd zullen we u verder informeren

9 september studiedag
Op 9 september aanstaande zijn alle leerlingen vrij in verband met
een studiedag. Naast allerlei andere onderwerpen krijgen we ook
een introductie van School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS). Met deze methodiek gaan we een door de hele school heen
werken aan een positief schoolklimaat voor onze leerlingen,
medewerkers en ouders. We komen hier in het nieuwe schooljaar
bij u op terug.
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Wooninitiatief Hilversum
In Hilversum is een wooninitiatief gestart met de naam WISjH. Dit staat voor
Woonintiatief Speciale Jongeren Hilversum. Een aantal ouders van oudleerlingen van de Mozarthof zijn hier nauw bij betrokken. Inmiddels heeft
woningbouwvereniging Dudok aangegeven hier aan te willen deelnemen
waarmee de realisatie weer een stap dichterbij is. In één van de bijlagen treft
u meer informatie aan. Maar neem bij interesse vooral een kijkje op;
http://wisjh.nl/

Yess Yoga
Na een succesvol eerste YessYoga jaar beginnen de yogalessen weer
vanaf woensdag 25 augustus aanstaande.
Voor meer informatie zie mijn website https://YessYoga.nl

Voor ouders , door ouders
Nog inspiratie nodig voor een gezellig dagje uit tijdens de vakantie?
Alle uitjes in de regio Gooi en Vechtstreek zijn bijeengebracht. Kijk daarom
eens op de website van Kidsproof door onderstaande link aan te klikken.
Ik weet zeker dat daar iets leuks bijstaat.
https://www.kidsproof.nl/gooi/uitagenda
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Fijne Zomervakantie
Hoera! Zomervakantie!
We hebben genoten van het weer met elkaar op school zijn. Omgaan
met vrienden en vriendinnen, lekker in het ritme van de school zijn.
En af en toe een feestje vieren.
Maar nu gaan we even alles achter ons laten en genieten van echt vrij
zijn. Het team van de Mozarthof wenst alle leerlingen en hun ouders
en verzorgers een hele fijne zomervakantie toe.
We zien iedereen graag weer fris en fruitig op maandag 23 augustus
2021!

Agenda
23 augustus 2021
7 september 2021
8 september 2021
8 en 10 september 2021
9 september 2021
11 t/m 15 oktober 2021
18 t/m22 oktober 2021

1e schooldag.
VSO ouderavond
SO ouderavond
Schoolfotograaf
Studiedag
Oudergesprekken
Herfstvakantie

12
Mozartlaan 29/31 · 1217 CM Hilversum · Postbus 1035 · 1200 BA Hilversum · 035 62 41 932 · www.mozarthof.nl · info@mozarthof.nl

