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Terugblik op de afgelopen periode 
 
En opnieuw moesten we ons schrap zetten voor een Coronagolf. Met 
grote waardering voor alle ouders die steeds maar weer moesten 
schakelen met zieke kinderen, quarantaine, thuiswerken. Het was weer 
een roerige tijd voor velen van u. 
Ook kijk ik met grote waardering naar de collega’s van de Mozarthof, de 
begeleiders van het Scholenteam van Sherpa en al onze vaste invallers. 
Wat fijn dat we steeds op jullie konden rekenen omdat jullie vanuit het 
belang van de leerlingen steeds een stapje bij wilden zetten.  
In de klassen is er in de afgelopen periode hard gewerkt en veel geleerd, 
ondanks alle beperkingen die er ook waren. 
Daarbij hebben we genoten van het prachtige project over Mozart. 
In het VSO beleefden we een geweldig week met het raden wie de 
‘Masked Mozarthoffer’ was. De ontknoping was geweldig! 
Gelukkig kon het Sinterklaasfeest in aangepast vorm doorgaan. 
Sinterklaas en zijn Pieten werden met de tractor gebracht. Wat hebben 
de leerlingen genoten. In het SO met een bezoek aan de werkkamer van 
Sinterklaas.  
In het VSO is er in de klassen op eigen wijze een feestje gevierd in het 
teken van Sinterklaas. Er is gesjoeld, er zijn taai taai poppen versierd, 
surprises gemaakt, een spel gespeeld. Kortom, in alle klassen was het 
uitermate gezellig. 
En toen kwam de domper; er is weer een totale lockdown afgekondigd.  
En in rap tempo namen de besmettingen op school toe. Veel leerlingen 
en personeelsleden besmet en in quarantaine. Laten we hopen dat door 
de lockdown ook het razen van het virus door de school wordt stopgezet. 
Het kerstfeest hebben we digitaal gevierd. Mooi om zo toch in verbinding 
te zijn met elkaar. 
In het VSO zijn de nieuwe kasten binnengekomen. In de kerstvakantie 
komen ook de nieuwe tafels en stoelen voor de leerlingen.  
Ook zijn we weer een stapje verder met de inrichting van de gangen. Er 
zijn nu mooie werkplekjes gemaakt. In de kerstvakantie wordt ook de 
bibliotheek en het VSO bovenplein aangepakt. We verheugen ons op de 
tijd dat alle ouders weer de school in mogen om al dat moois in het echt 
te zien. 
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Vooruitblik op de komende periode 
 
In januari starten we ons feestjaar. Mozarthof bestaat 50 jaar! Op de 
geboortedag van Mozart, 27 januari 2022 gaan we van start. Helaas 
zullen we door de Coronamaatregelen ook het één en ander moeten 
aanpassen. Maar het gaat ons vast lukken om er toch een leuk feest 
van te maken. 
En verder pakken we in januari het gewone leven weer op na de 
gezellige feestmaand van december, tenminste dat hopen we zeer. 
Op 3 januari 2022 is de volgende persconferentie en dan weten we of 
we weer naar school toe mogen komen. We proberen u daar zo snel 
mogelijk over te informeren. Als we niet fysiek naar school toe 
mogen, dan gaan we weer online lesgeven. De collega’s hebben alles 
voorbereid zodat we snel van start kunnen gaan. 
Als we wel naar school toe mogen, wilt u dan op zondag 9 januari ’22 
bij uw kind een zelftest afnemen voordat het weer naar school komt? 
Zo hopen we het aantal besmettingen tegen te gaan. 
Voorlopig gaan we voor de twee weken na de kerstvakantie ons 
noodrooster nog uitvoeren als de school open is.  Laten we hopen 
dat we elkaar snel weer kunnen zien en dat we een rustige en 
stabiele periode ingaan. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Personele ontwikkelingen 
 
We prijzen ons gelukkig dat er geen personele wijzigingen zijn op 
dit moment. Daarom even de ruimte genomen om onze vaste 
invallers te bedanken.  
Frederieke v.d. Steene, Nicky Konijn en Esther Wiegers lijken 
bijna wel deel te zijn geworden van ons team in deze tijden. 
Graag wil ik hen bedanken voor hun niet aflatende inzet voor de 
leerlingen van de Mozarthof. Zonder hun hulp hadden we de 
school niet zo lang open kunnen houden. 
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Fusie 
 
Woensdag 22 december heeft u een brief ontvangen waarin staat dat 
de besprekingen rond de fusie inmiddels zijn afgerond. De Mozarthof 
zal per 1 januari 2022 toetreden tot het bestuur van de Kleine Prins. 
We kijken uit naar de samenwerking en blijven tegelijkertijd onze 
eigen vertrouwde school. 

 

 

 

 

 

 

 

Sportaanbod in regio ‘t Gooi 
 
Zoekt u voor uw kind een sport waar het aan kan meedoen? 
Het aanbod aangepast sporten voor de regio ‘t Gooi is hier te vinden: 
https://jouw.teamsportservice.nl/app/uploads/sites/7/2021/01/Beweegwijzer-
Aangepast-Sporten-t-Gooi-2021.pdf 
  
Ook aangepaste zwemlessen zijn in dit overzicht opgenomen. 
  

Daarnaast kunt u ook gericht zoeken via www.unieksporten.nl  
 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 
 
De doos met gevonden voorwerpen is weer goed gevuld! 
Mist u spullen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de 
school om navraag te doen of de spullen gevonden zijn. 
In januari zullen we informeren welke spullen op school aanwezig zijn. U 
heeft dan de tijd om tot eind januari te reageren.  
De spullen die niet zijn opgehaald zullen we dan wegbrengen naar een 
inzamelpunt voor gebruikt textiel. 
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Branche Horeca 
 
Elk schooljaar wordt door de praktijkopleider Horeca, Sabrina Graaf, de 
Schoolkantine Schaal aangevraagd. Hiervoor moeten we een 
kantinescan via het Voedingscentrum uitvoeren.  
Een adviseur eetomgevingen van het Voedingscentrum kent de schaal 
dan toe in brons, zilver of goud. 
 
Al sinds 2017 heeft de Mozarthof jaarlijks de Gouden Schoolkantine 
schaal behaald. Waar we natuurlijk enorm trots op zijn!  
 
Voor de komende jaren is er namens de Mozarthof een 
Ambitieverklaring voor Gezonde Schoolkantine ondertekend en 
daarmee bepalen we zelf onze ambitie op gebied van onze eigen 
gezonde schoolkantine, natuurlijk gaan we elk jaar opnieuw voor goud 
en sinds dit schooljaar is ons ideaal ook toegevoegd. 
Samen met de adviseur eetomgevingen wordt er verder gewerkt aan 
een gezonde(re) toekomst voor onze leerlingen en jongeren. 
 

  

 

 

Uit de andere branches 
 
Wij bedanken onze V.O.S. adressen! 
Afgelopen periode is er binnen de vijf branches weer veel geoefend en 
geleerd door de leerlingen in Voorbereiding Op Stage (V.O.S.) 
Zowel binnen de school als bij de bedrijven waar we iedere week welkom 
zijn. Deze bedrijven geven onze leerlingen de mogelijkheid om 
werknemersvaardigheden, vakspecifieke vaardigheden en doelen uit de 
leerlijn Voorbereiding op Dagbesteding en Arbeid (VDA) verder te 
ontwikkelen in de praktijk. Daar zijn we erg blij mee en om deze bedrijven 
hiervoor te bedanken hebben de branches de krachten gebundeld. De 
leerlingen in de branche KUNST hebben rendieren met de hand gegutst 
en gedrukt. Vervolgens hebben de leerlingen van de branche TECHNIEK 
houten lijsten op maat gezaagd en deze goud gespoten. De leerlingen van 
branche DIENSTVERLENING hebben deze mooie schilderijtjes ingepakt en 
de leerlingen van branche GROEN hebben de pakketjes voorzien van op 
maat gesnoeide dennentakjes. 
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Tot slot zouden de leerlingen van branche HORECA een heerlijke 
kerstlunch verzorgen voor het de klassen van het VSO maar dat gaat over 
de vakantie heen getild worden. 
Vanuit de branches wensen we iedereen hele fijne en gezonde 
feestdagen toe en een mooi, liefdevol en leerzaam 2022. 
 
Onze speciale dank gaat uit naar: 
De Jumbo in Kortenhoef, 't Huis van Eemnes, Wijkcentrum Lopes Dias in 
Hilversum, Middelbare school Laar & Berg in Laren en Landgoed 
Loosdrecht. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Talentuur bewegingsonderwijs 
 
Zoals elk jaar wordt het talent uur gym afgesloten met een voorstelling. 
Afgelopen maandag 13 december was het dan zover. Helaas door 
corona kon er geen voorstelling gegeven worden voor publiek.  
Dit jaar was het thema circus en hebben de leerlingen hard geoefend 
om bijvoorbeeld als een echte trapezeartiest door de gymzaal te 
zwaaien of als een echte koorddanser over de banken in de lucht te 
lopen. Omdat de voorstelling helaas zonder publiek gepresenteerd is, 
willen wij toch de leerlingen in het zonnetje zetten voor hun prestatie 
en om u een kleine indruk te geven wat de leerlingen de afgelopen 
weken geoefend hebben. Ondanks dat ze het niet konden laten zien 
mogen de leerlingen trots zijn op hun prestatie 

  

 

 

Meer Met Pit 
 
Met Pit zorgbegeleiding biedt op maandag 3, woensdag 5 en vrijdag 7 
januari 2022 ‘Meer Met Pit’, voor VSO- en oud-leerlingen vanaf 14 jaar. 

Bij Meer Met Pit gaan we samen aan de slag met het oefenen van 
verschillende vaardigheden die tijdens de corona-periode minder 
aangeboden zijn, zoals Voorbereiding op Dagbesteding en Arbeid (VDA) 
en sociale vaardigheden. Ons aanbod wordt gesteund door de Mozarthof 
en het Nationaal Programma Onderwijsgelden (NPO). 
Meer informatie vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
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De gezonde school 
 
Voor de feestdagen hebben wij twee leuke recepten voor jullie 
gevonden. De een hartig en de ander zoet. U kunt ze vinden in de 
bijlage. 
Veel plezier met het maken en het opeten! 
Wij wensen jullie gezonde en gezellige feestdagen! 

 

 

 

 

Interessante websites en apps 
 
Zoekt u naar leerzame apps en websites voor uw kind? 
Op de website van Kennisnet staat een document waarin 125 apps 
en websites staan beschreven. 
Ze staan gerangschikt op kalenderleeftijd waarbij we u adviseren om 
te kijken op welke ontwikkelingsleeftijd uw kind functioneert. Neem 
dan eens een kijkje en wellicht vindt u er wat geschikts bij staan. 
 

https://www.kennisnet.nl/mijnkindonline/files/125_leerzame_apps
_en_websites.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Voor ouders , door ouders 
 
Van één van de ouders kregen we de onderstaande tip door. 
Graag delen we dit met alle ouders. 
 
VraagApp 
Voor mensen met een verstandelijke beperking is de VraagApp ontwikkeld. 
Aan  de ontwikkeling hebben verschillende organisaties bijgedragen.  
In deze app kan iemand die hulp nodig heeft zijn vraag stellen. Dat kan 
d.m.v typen maar de vraag kan ook ingesproken worden. Vrijwilligers 
beantwoorden dan de vraag zodat de vrager weer verder kan. 
De app is gratis en te downloaden via de verschillende appstores. 
Meer informatie is te vinden op: https://vraagapp.nl/ 
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Activiteiten kerstvakantie 
Op zoek naar leuke activiteiten in de kerstvakantie? 
Neem een kijkje op:  
https://www.kidsproof.nl/gooi 
Veel plezier allemaal! 

 

 

 

 

Fijne kerstvakantie 
 
En dan nu vakantie! 
Het team van de Mozarthof wenst u hele fijne kerstdagen, met lichtjes, 
plezier en ontspanning. Koester het samenzijn en de aandacht voor 
elkaar.  
En voor 2022 wensen we u alle goeds en gezondheid toe. Dat we in dit 
nieuwe jaar weer onbekommerd het leven mogen leven. 
We informeren u over wanneer de leerlingen weer naar school mogen 
komen.  
We hopen dat we iedereen snel weer gezond en wel terugzien op 
school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
10 januari 2022 Leerlingen weer naar school 
27 januari 2022 Start Mozarthof 50 jaar 
21 t/m 25 februari 2022 Voorjaarsvakantie 
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