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Terugblik op de afgelopen periode 
 
Wat gaat de tijd toch snel. Alweer bijna herfstvakantie. 
We zijn na de zomervakantie met goede zin van start gegaan. Wel een 
beetje benieuwd hoe de Corona besmettingen zouden uitpakken op de 
Mozarthof. We prijzen ons gelukkig dat dat zeer beperkt is gebleven en 
niet heeft geleid tot het naar huis gaan van groepen. We genieten er 
ook van dat de maatregelen bijna allemaal zijn opgeheven. Wel letten 
we in de school nog goed op de hygiëne en mogelijke klachten. 
 

In september is de schoolfotograaf geweest. De resultaten kunt u 
inmiddels bewonderen. 
 

De kinderboekenweek is van start gegaan. In het SO wordt er rond het 
thema beroepen gewerkt. Worden wat je wil. Er is voorgelezen, 
geknutseld, presentaties gemaakt. Het was een feest om te zien. 
Voor alle kinderen geldt, en voor onze leerlingen zeker, dat het in 
aanraking komen met taal en lezen heel belangrijk is voor de 
ontwikkeling. Dus op naar de bibliotheek! Lekker (voor)lezen in de 
vakantie. 
 

In de keuken hebben we de plafondplaten vervangen door 
geluiddempende platen. Dat scheelt een stuk lawaai voor de leerlingen 
en het personeel als ze daar aan het werk zijn. 
 

In het VSO zijn opnames gemaakt voor het programma ‘Holland van 
boven’. We zijn heel benieuwd hoe het is geworden. Als de 
uitzenddatum bekend is, laten we dat natuurlijk weten. 
 

En dan zwaaien we het Zandkasteel uit. Na zoveel jaar bij de Mozarthof 
ingewoond te hebben, verhuizen zij naar hun nieuwe locatie in ’s-
Graveland. Heel veel plezier en geluk op de nieuwe plek. En dat gaat 
vast lukken want het is prachtig geworden.  
De samenwerking met het Zandkasteel blijft natuurlijk bestaan. Daar 
verandert niets aan. 
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Vooruitblik op de komende periode 
 
November is een maand van hard werken en lekker in het ritme zijn.  
Na de herfstvakantie starten we schoolbreed met het eerste 
cultuurproject. Omdat we op 1 januari 50 jaar (!) bestaan hebben we 
gekozen voor..... Mozart! 
De leerlingen gaan leren wie Mozart was, waar hij zo beroemd door 
is geworden en welke prachtige muziekstukken hij gecomponeerd 
heeft. We dompelen ons onder in de muziek, de verhalen en de 
opera's, op alle manieren die we maar kunnen bedenken. 
Workshops, optredens, voorstellingen en daarnaast veel 'prikkels' en 
lesactiviteiten in de sfeer en uit de tijd van Mozart, zodat we aan het 
eind van het project allemaal kunnen zeggen dat we Mozart en zijn 
muziek (een stuk beter) hebben leren kennen. 
 

Op 15 november hebben we een studiedag. We gaan verder met de 
invoering van School Wide Positive Behaviour Support (SW-PBS). Hoe 
zorgen we er met elkaar voor dat we een school zijn waar iedereen 
het fijn heeft. 
 

En dan maken we ons op voor de komende feesten van Sinterklaas 
en kerstmis. Altijd weer heel gezellig, maar het zorgt ook vaak voor 
de nodige onrust. Afhankelijk van de leeftijd en wat de leerlingen 
aankunnen vieren we de feesten ‘op maat’.  
Sinterklaas vieren we op donderdag 2 december! 
De kerstviering is op donderdag 23 december. 
De kerstvakantie valt laat dit jaar. Daarom zijn we vrijdag 24 
december al vrij. 
 

In het gebouw op nummer 29 gaat in de kerstvakantie nog even hard 
gewerkt worden aan de inrichting. Er komen kasten om de kluisjes 
heen en ook komt er een mooi werkblad in de bibliotheek. 
En wat ook heel fijn is, er komt voor het VSO nieuw meubilair! Zo is 
straks ons VSO ook in een nieuw jasje gestoken. Dat is fijn werken 
hoor. 
Ook de ventilatie wordt aangepakt. Op de bovenverdieping van 
gebouw 29 wordt mechanische ventilatie aangebracht zodat we 
kunnen zorgen voor voldoende frisse lucht. 
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Kim Tolboom 

 

 
Bianca Steenkamp 

 

 
Daphne Melenhorst 

Personele ontwikkelingen 
 
Kim Tolboom 
Per 1 oktober hebben wij afscheid genomen van Kim Tolboom, 
leraarondersteuner van groep Wolf. Kim is in haar woonplaats gaan 
werken op een andere ZML school. Na bijna twintig jaar op de 
Mozarthof te hebben gewerkt, was Kim toe aan verandering van 
werkkring. We bedanken Kim voor haar inzet en wensen haar veel 
plezier en geluk toe in haar nieuwe baan. 
 

Bianca Steenkamp 
Per 1 december komt Bianca Steenkamp bij ons werken. Zij gaat als 
onderwijsassistent de plek van Kim invullen in groep Wolf. 
Bianca heeft als pedagogisch medewerker in de kinderopvang gewerkt 
en uiteindelijk als vestigingsmanager. In het afgelopen jaar heeft zij 
gewerkt als onderwijsassistent in het voortgezet onderwijs en op de 
leerlingenadministratie. Bianca heeft er veel zin in om op de Mozarthof 
aan de slag te gaan. Veel plezier en succes gewenst, Bianca! 
 

Daphne Melenhorst 
Helaas heeft Daphne Melenhorst, leerkracht van groep Mol besloten 
om te stoppen met werken. Dat vinden we heel jammer maar we 
snappen haar besluit. Er zijn nu andere zaken die Daphne’s aandacht 
vragen. 
Daphne heeft drie jaar op de Mozarthof gewerkt.  
We wensen haar al het goede voor de toekomst toe. 
We zijn blij dat Manon Vermeulen en Yvette Hassani, bekende en 
vertrouwde gezichten, Daphne kunnen vervangen. 

  

 

 

Inval problemen 
 
Zoals overal in Nederland kampt ook de Mozarthof met problemen 
met betrekking tot het vinden van personeel. Met name personeel 
dat wil komen invallen. 
We kunnen gelukkig een beroep doen op onze vaste invallers en ook 
is een groot deel van het personeel van de Mozarthof bereid om 
extra te komen werken. Soms kiezen we er ook voor om het 
personeel anders te verdelen over de klassen. We prijzen ons 
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gelukkig met de flexibiliteit van de collega’s van de Mozarthof en van 
Sherpa. 
Maar toch ………. maar toch ……… kijken wij ook met angst en beven 
naar het nieuwe griepseizoen. Helaas zullen wij er dan ook niet aan 
ontkomen dat we zullen vragen om de leerlingen thuis te houden als 
we niemand hebben die voor de klas kan staan. 
We blijven ons uiterste best doen om dit tot een minimum te 
beperken maar we vragen u toch om voorbereid te zijn als de vraag 
om thuis te blijven, wordt gesteld. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Uit de ouderraad 
 
Beste ouders/verzorgers,  
Ook dit jaar zal de ouderraad zich inzetten om een optimale 
samenwerking te realiseren tussen ouders en school. Voor dit jaar 
hebben we een drietal kernactiviteiten gedefinieerd: 
• Het innen en beheren van de ouderbijdrage waarmee allerlei   
   feesten en activiteiten voor onze kinderen worden bekostigd. 
• Het organiseren van ouderavonden over specifieke thema’s. 
• Het opzetten van een website voor het delen van info/tips over 
thema’s waar wij als ouders tegenaan lopen. 
Voor het innen van de ouderbijdrage is in de week van 27 oktober 
2021 een e-mail gestuurd. Heeft u deze e-mail niet ontvangen, 
check dan aub even uw spam box.  
Heeft u ook in de spam box  niets ontvangen of heeft u nog 
vragen over de ouderbijdrage dan kunt u een email sturen naar:  
penningmeester-ouderraad@mozarthof.nl 
 

Met vriendelijke groet, 
De ouderraad Mozarthof 

  

 

 

Informatiepagina  
 
De ouderraad is samen met school bezig een informatiepagina voor 
ouders/verzorgers te maken voor op de Mozarthof website.  
Op deze pagina willen wij handige links zetten op het gebied van: 
 

 

 

 

https://www.mozarthof.nl/
mailto:info@mozarthof.nl?subject=Nieuwsbrief%20Mozarthof
mailto:penningmeester-ouderraad@mozarthof.nl


 

 

5 

 
 

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

- financiën 
- wonen/verblijf 
- ontwikkelingsperspectieven 
- sport en spel 
- diverse beperkingen (patiëntenverenigingen, o.a. voor mensen   
  met het syndroom van Down, autisme, etc.) 
- opvoeding 
- puberteit en seksualiteit 
 
Wij hebben al veel informatie verzameld, maar misschien heeft u een 
goede toevoeging voor ons? 
Bijvoorbeeld een leuke sportclub voor aangepast sporten, aangepaste 
zwemlessen, een wooninitiatief etc. 
 
Heeft u een goede tip voor ons, die u met andere ouders wilt delen? 
Mail ons dan op:  ouderraad@mozarthof.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kunstactie winkelcentrum Kerkelanden 
 
En Mozarthof doet natuurlijk mee! Onze leerlingen hebben prachtige 

kunstwerken gemaakt. De moeite waard om te gaan bekijken én op te 

stemmen natuurlijk.  

Vanaf dinsdag 5 oktober is er een mooie expositie te zien in het 

winkelcentrum. 11 scholen uit Hilversum hebben banieren beschilderd en 

hun uiterste best gedaan om het thema HOERA VOOR DE HERFST! zo mooi 

mogelijk op de banieren tevoorschijn te toveren. 

De deelnemende scholen kunnen met hun kunstwerk kans maken op een 

héle mooie prijs, 500 euro om vrij te besteden, bijvoorbeeld om iets moois 

voor de school te kopen of een leuk uitstapje te kunnen maken. 

Dus breng je stem uit! Help de desbetreffende school naar de 

overwinning en maak zelf kans op een cadeaubon t.w.v. € 50,- 

Stemmen kan online via de stempagina of offline door middel van het 

invullen van een stemflyer. De stemflyers kunnen ingeleverd worden in de 

inleverbus die in het winkelcentrum staat. 

Of: klik hier   

Stemmen kan tot 28 oktober, maandag 1 november worden de 

prijswinnaars bekend gemaakt. 
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Fusie 
 
Met de fusie komen we steeds een stapje verder.  We verwachten 
dat de Mozarthof op 1 januari 2022 kan toetreden tot het bestuur 
van de Kleine Prins. 
Rond de kerstvakantie zullen we hier verdere informatie over sturen. 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

Gezonde school 
 
In de bijlage vindt u informatie over wat gezond is om te drinken. 
Het zal u niet verbazen dat water en thee de beste dorstlessers zijn. 
 
In het gebouw op nummer 29 hebben we prachtige groene planten 
gekregen om het binnenklimaat te verbeteren. Dat kon van de 
subsidie die we hebben gekregen omdat we het certificaat Gezonde 
School – Groen hebben gekregen. Het staat prachtig! 
 
Ook zijn we bezig met activiteiten op het gebied van gezonde relaties 
en seksualiteit in het kader van de Gezonde School. Op dinsdagavond 
26 oktober is er van 20:00 tot 21:00 uur een online ouderavond, 
verzorgd door de GGD voor de ouders van het SO. 

  

 

 

Uit de branches van het VSO 
 
In het VSO zijn we begonnen met de lessen Start• 

Startpunt. Geschreven dus als  Start•.  

Dit staat voor STartArbeidsTraining. Het is het startpunt voor 
de onderbouw leerlingen op het branchegericht werken.   
De branches zijn; Dienstverlening, Horeca, Tuin, Kunst en 
Techniek. Start• wordt aangeboden in de praktijklokalen en de lessen 
worden gegeven door de betreffende brancheleiders. Deze 

lessen zijn elke donderdagmiddag het 5e en 6e lesuur van vakantie tot 
vakantie. Dat zijn vijf blokken en daarin krijgen alle leerlingen van de 

onderbouw alle vijf de branches aangeboden.   
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Er zijn doelenkaarten met daaraan gekoppeld de vakspecifieke 
vaardigheden per branche. De kaarten zitten voor elke leerling in een 
witte map. Deze mappen blijven gedurende de tijd dat het vak gegeven 

wordt op school.   
Aan de start van elk nieuw blok zal er een gezamenlijke introductie 
zijn en aan het einde van het blok een gezamenlijke afsluiting.  
In de klas oefenen de leerlingen nog een keer extra middels het 
maken van een verwerkingsopdracht van wat geleerd is in Start•. Deze 

opdracht geven de brancheleiders mee naar de klas. De leerlingen 
krijgen deze verdieping één uur in de week aangeboden. 
Na afloop van elk blok ontvangen de leerlingen een deelcertificaat van 

de branche die ze gevolgd hebben.   
 

 

 
 

 

 

 
 

 

MR leden gezocht! 
 
Hierbij doen we nog een keer de dringende oproep voor MR leden. Op 
onze vorige oproep heeft één ouder gereageerd. Deze ouder is 
inmiddels toegetreden tot de MR.  
Maar we zoeken nog twee bevlogen en betrokken ouders.  
Wie vindt het interessant om mee te denken over allerlei 
beleidsmatige zaken die op de Mozarthof spelen? Meld je dan aan!  
Voor informatie kunt u terecht bij Trix. t.stove@mozarthof.nl 

  

 

 

Chill Aut ’t Gooi 
 
Op vrijdagavond 29 oktober wordt er in ’t Gooi een Chill Aut 
georganiseerd. Tijdstip van 19:30 uur tot 22:00 uur. 
De Chill Aut  is een gezellig samenkomen voor jongeren met een 
beperking vanaf 16 jaar.  
Het wordt gehouden in Wijkcentrum de Palmpit, Koekoeklaan 3 in 
Bussum.  
Opgeven kan via: chillautclub@gmail.com 
Er wordt bij inschrijving een telefoonnummer gevraagd van een 
ouder of begeleider. 
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Muziektheater Spotlight 
 
Muziektheater Spotlight geeft theaterles aan jongeren en kinderen met 
een (licht)verstandelijke beperking en autisme. 
Dat doen zij op twee locaties; in Loosdrecht en Kortenhoef. 
Miranda van Eijk is spelagoog en werkzaam in het speciaal onderwijs.  
Pauline van Eijk is theaterdocent en regisseur en heeft een ruime 
ervaring met speciale spelers. Ze hebben oog voor elke speler en 
ontdekken vaak met elkaar verborgen talenten. Theater is ook goed voor 
de sociaal- emotionele ontwikkeling en helpt faalangst te overwinnen.  
Kom geheel vrijblijvend naar de proefles op zaterdag 11 september (wel 
even aanmelden via www.muziektheaterspotlight.nl), of als dat niet lukt, 
kom op een woensdagmiddag langs tijdens de les.  
Meer informatie op: www.muziektheaterspotlight.nl 

 

 

 

 

Interessante websites en apps 
 
De consumentenbond heeft een handige site waarin apps voor 
kinderen staan.  
Ook geven ze op deze site aan hoe je het gebruik door je kinderen 
veilig kunt houden en kunt volgen. 
Klik op:  
https://www.consumentenbond.nl/tablet/apps-voor-kinderen 
 
Een andere interessante website is Steffie.nl. Steffie legt moeilijke 
dingen op een makkelijke manier uit. 
Op deze website worden allerlei onderwerpen besproken. De moeite 
waard om een kijkje te nemen. 
https://www.steffie.nl/ 
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Voor ouders , door ouders 
 
Mocht u interessante informatie hebben die u graag met andere ouders 
wilt delen, geef het dan aan ons door. 
Zo helpen we elkaar! 
Informatie kunt u sturen aan: info@mozarthof.nl onder vermelding van 
‘nieuwsbrief’. 

  

 

 

Fijne herfstvakantie 
 
En dan nu genieten van een heerlijke herfstvakantie. 
We hopen dat het zonnetje nog even gaat schijnen en iedereen lekker 
naar buiten kan. 
Genieten van al die mooie kleuren. 
We wensen iedereen een fijne vakantie toe en zien de leerlingen graag 
weer op school op maandag 25 oktober. 

  

 

 

 

 

 

Agenda 
 
25 oktober 2021 We beginnen weer 
28 oktober 2021 Start cultuur project Mozart 
15 november 2021 Studiedag, leerlingen zijn vrij 
 2 december 2021 Sinterklaasviering 
23 december 2021 Kerstviering 
24 december 2021 
t/m 9 januari 2022 

Kerstvakantie 
Let op: vrijdag 24 december vrij 

  

 

 

 

 

https://www.mozarthof.nl/
mailto:info@mozarthof.nl?subject=Nieuwsbrief%20Mozarthof
mailto:info@mozarthof.nl

