18 februari 2022

Terugblik op de afgelopen periode
Wat was het fijn dat we na de kerst allemaal weer naar school toe
mochten! En nu ook de quarantaine regels versoepeld zijn zien we
gelukkig weer veel meer leerlingen op school.
Er zijn nog wel veel leerlingen en personeelsleden thuis omdat zij
positief getest zijn op Corona.
Het noodrooster, waardoor er wisselend een klas thuis is, helpt ons
door deze periode heen. Zo weten we allemaal waar we aan toe
zijn……… tenminste als er verder niets onverwachts gebeurt.
We hopen dat de Coronapiek nu snel gaat afnemen. Na de
krokusvakantie houden we nog twee weken het noodrooster aan en
laten we dan hopen dat we het noodrooster niet veel langer meer
hoeven te gebruiken. We laten u dat tijdig weten.
Het gebouw op nummer 29 is bijna helemaal opnieuw ingericht. We
zijn blij met het nieuwe meubilair in de klassen. Ook in de gangen zijn
werkplekken gemaakt. En op het bovenplein van het VSO staat nu een
mooie loungebank en zijn ook werkplekken gekomen. Bovendien staan
de leesboeken nu in prachtige kasten en kunnen de leerlingen overal
bij. We zetten nu de puntjes op de i met het vullen van de
plantenbakken en het ophangen van de kunstwerken en foto’s.
U weet niet wat u ziet als u straks weer in de school mag komen.
We hebben even met weemoed aan de wintersportweek gedacht die
nu al voor het tweede jaar niet door kon gaan. Maar we houden de
moed erin en gaan ervan uit dat we in januari 2023 weer met een
heleboel VSO leerlingen op de lange latten kunnen staan.
Maar we hadden ook een feestje!
De Mozarthof bestaat 50 jaar. Op de verjaardag van Mozart, 27
februari, hebben we geproost op onze verjaardag van de Mozarthof.
We hebben ook genoten van een hele mooie voorstelling van Kaoru. Ze
nam ons mee op een muzikale reis door de tijd. En natuurlijk hoorde
daar ook muziek van Mozart bij. Het was prachtig!
En we hebben tot aan de zomervakantie een feestelijk logo.
Met hulp van leerling Zarah en vakdocent kunst Sabine is het een mooi
plaatje geworden.
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Inmiddels hebben de intern begeleiders met alle klassenteams
groepsbesprekingen gevoerd. Vandaag, op vrijdag 18 februari worden
alle tussenevaluaties via Parro verzonden. In de tweede week na de
voorjaarsvakantie zullen de oudergesprekken plaatsvinden. De
leerkracht bespreekt dan de vorderingen en aandachtspunten voor de
aankomende periode.

Vooruitblik op de komende periode
In de komende periode kijken we reikhalzend uit naar het voorjaar. We
gaan lekker in de schooltuinen werken en verheugen ons op alles wat
weer gaat groeien.
We zijn in de school druk bezig met School Wide Positive Behaviour
Support. We hebben positieve gedragsverwachtingen geformuleerd
om het lopen op de trappen en in de gangen goed te laten verlopen. Er
zijn al heel wat complimenten uitgedeeld want de leerlingen doen het
supergoed!
Op 7 april hebben we een studiedag. Dan gaan we als team de
volgende stap zetten en weer bijleren over hoe we gedrag op een
positieve manier kunnen beïnvloeden.
In het VSO wordt gestart met de tweede rooster periode. Leerlingen
wisselen dan van V.O.S en praktijkvakken.
In het SO hopen we weer te kunnen gaan starten met het
Groepsdoorbrekend werken (GDW) als het noodrooster is afgelopen.
En wat heerlijk dat we door de versoepeling van de Coronaregels weer
allemaal ontspannen door de school kunnen lopen.
Dat geeft weer veel meer rust.
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Personele ontwikkelingen
Per 1 april 2022 zal Susan Leeflang ons team komen versterken.
Susan werkt nu als coördinerend begeleider op een orthopedagogisch
dagcentrum in Amsterdam, waar zij veel ervaring in het begeleiden van
kinderen met een beperking heeft opgedaan.
Zij gaat starten met de PABO om haar onderwijsbevoegdheid te halen.
We zijn blij dat Susan ons team komt versterken. We moeten nog even
bekijken in welke groep(en) Susan ingezet gaat worden.

Logeerinitiatief
Ellen en Marit van LogeersSupport, bieden logeerweekenden aan,
waarin naast het hebben van een gezellig weekend ook het werken aan
de zelfstandigheid centraal staat.
Training in praktische vaardigheden, zoals bed opmaken, wasmachine
bedienen, boodschappen doen horen bij het logeerweekend.
Meer informatie vindt u in de bijgevoegde flyer en op de
website: www.logeersupport.nl

Sportinitiatief in Weesp
In Weesp is er een nieuwe sportles voor iedereen die niet met
reguliere sport mee kan doen. In de bijlage treft u een flyer aan
met meer informatie.
Al een aantal leerlingen van de Mozarthof doen hier met plezier
aan mee, dus wellicht is het ook iets voor uw kind.
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Cultuurproject Mozarthof 50 jaar
Dit schooljaar is een bijzonder jaar zoals u weet. Onze school bestaat 50 jaar!
En als je dan Mozarthof heet is het natuurlijk de uitgelezen kans om
componist Mozart, waar onze school naar vernoemd is, centraal te stellen.
In het najaar hebben de leerlingen van alles geleerd over de componist
Mozart tijdens het eerste cultuurproject. De opera Toverfluit stond tijdens dit
project centraal.
Op de geboortedag van Mozart, 27 januari, werd het jubileumjaar feestelijk
geopend met een concert van Magipodium waar pianiste Kaoru prachtige
muziek van o.a. Mozart speelde.
In het tweede cultuurproject wordt er vanuit opera toegewerkt naar musical.
De leerlingen van SO en VSO gaan de verschillen leren tussen opera en
musical en het vooral lekker ervaren. Zingen, toneel spelen, dansen! De aftrap
van dit drie weken durende project is op donderdag 10 maart. Wij hebben er
zin in!
Waarom musical? Nou dat zit zo. Op zaterdag 2 juli doen alle leerlingen zoveel
mogelijk live mee met onze jubileummusical in theater 't Spant in Bussum.
Een hele (leuke!) klus. Alle kinderen en het hele team van de
Mozarthof zullen hieraan meewerken. Mocht het nodig zijn mogen we toch
ook wel bij u aankloppen voor een helpende hand? In dat geval doen wij later
dit jaar nog een oproep. Ook krijgt u t.z.t. alle informatie over het reserveren
van een toegangsbewijs voor in het theater.
Wij verheugen ons enorm op de musical met de hele school! Dan nog een
laatste vraag: duimt u met ons mee dat het allemaal door kan gaan?!!

Informatiemarkt
Op woensdag 20 april zal er een informatiemarkt zijn voor ouders, leerlingen en
personeel voor de VSO afdeling.
Op deze avond zullen er verschillende instellingen aanwezig zijn.
Zij zullen zich d.m.v. een marktkraam presenteren wat zij kunnen bieden op de
gebieden; wonen, werken/dagbesteding en vrije tijd.
Datum : woensdag 20 april 2022
De avond is van 19.30 - 21.30 uur
U krijgt later nog de officiële uitnodiging. Maar reserveer deze datum alvast in uw
agenda.
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De gezonde school
Wat weet jij van verleidingen?
De geur van croissants bij de bakker, rekken snoep in de supermarkt of
de patatkraam in de stad. Overal word je verleid om te eten. En
daardoor eet je soms per ongeluk meer. Weet jij hoe dat komt?
Doe de test! Je vindt hem in de bijlage.

Hockeyclinic
De afgelopen drie weken hebben de leerlingen op woensdag hockeyles
gehad van een echte hockeytrainer, Martin de Koning.
Hij is hockeytrainer bij de Almeerse hockey club en heeft de leerlingen op
een leuke manier kennis laten maken met deze sport.
De leerlingen hebben onder andere geleerd hoe ze de hockeystick goed
vasthouden, hoe ze de bal kunnen spelen naar elkaar en als team samen
spelen. Door deze hockeylessen hebben alle leerlingen op een leuke en
leerzame wijze kennis kunnen maken met deze teamsport. De leerlingen
reageerden ontzettend positief op de lessen en hebben met veel
enthousiasme meegedaan. Mocht uw zoon of dochter naar aanleiding van
deze hockeylessen interesse hebben in hockey dan kan er meer informatie
gevonden worden op de website van de Almeerse hockey club, zij heten
uw zoon of dochter van harte welkom in een van hun teams
https://www.almeerse.nl/site/Default.asp?option=2502&stcname=hockey
_ghockey&menu=3

Begrijpend lezen
Het taalonderwijs op Mozarthof is de laatste paar jaar flink in
ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben we het technisch
leesonderwijs en het schrijfonderwijs aangepakt.
Dit schooljaar is het begrijpend leesonderwijs aan de beurt. We hebben
twee hele, mooie nieuwe methoden aangeschaft, waar na de
voorjaarsvakantie mee gewerkt gaat worden.
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Voor de leerlingen van leerroute 3 heet de methode Ha, ik snap het! De
leerlingen uit leerroute 4 gaan werken uit de methode Grip op lezen.
Met deze methoden sluiten we beter aan bij de onderwijsdoelen en
door de aantrekkelijkheid van de methoden hopen we het leesplezier
van de leerlingen te bevorderen!

Rekenen SO
Er is nieuw materiaal materiaal voor het rekenen in het SO aangeschaft.
In het SO komt het vak rekenen aan bod tijdens het spelend leren en
maken we gebruik van de methode Rekenboog, deze methode biedt
lessen in betekenisvolle situatie aan,met veel concreet materiaal. Voor
leerlingen die toe zijn aan een formelere vorm van rekenen gebruiken
we de methode Maatwerk.
Dit jaar zijn we gestart met het inzetten van nieuw materiaal van Met
Sprongen Vooruit naast de huidige methodes. Tijdens de lessen van
Met Sprongen Vooruit wordt er veel gebruik gemaakt van spellen en
zijn de leerlingen veel aan het bewegen en maken gebruik van hun
eigen lijf.
We zien dat de leerlingen betrokken zijn en veel plezier beleven aan
het rekenen op deze manier.

Interessante websites
Bent u op zoek naar educatieve websites?
Klik dan op de onderstaande link voor suggesties.
https://www.coolesuggesties.nl/educatieve-websites-voor-kinderen/
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Voor ouders , door ouders
‘Wat als ik het niet meer kan’
Schouders, het ervaringskenniscentrum zorgkinderen, https://schouders.nl/
heeft een tool ontwikkeld om deze vraag te onderzoeken.
Iedereen die intensief voor iemand met een beperking zorgt, staat er
weleens bij stil. Wie zal mijn plaats innemen als ik het niet meer kan? Aan
wie kan ik het overdragen? En hoe pak ik dat aan?
De tool ‘Wat als ik het niet meer kan?’ wijst je de weg naar informatie,
organisaties, hulpmiddelen en websites die kunnen helpen bij de
beantwoording van deze vragen.
https://schouders.nl/ondersteuning-advies/wat-als-ik-het-niet-meer-kan
Kaat op maat.
Heeft u behoefte aan individuele begeleiding voor uw kind.
Graag attenderen we u op Kaat op maat.
Een flyer met meer informatie treft u in de bijlage bij deze nieuwsbrief aan.

Fijne Krokusvakantie
Dan wensen we jullie allemaal een fijne krokusvakantie toe.
Lekker even een weekje vrij om te spelen, af te spreken met vrienden
en laten we hopen dat we ook lekker naar buiten toe kunnen.
Graag zien we onze leerlingen weer terug op maandag 28 februari!
Veel plezier allemaal.

Agenda
28 februari
7 t/m 11 maart
14 t/m 31 maart
28 maart t/m 31 mei
7 april
15 t/m 18 april
23 april t/m 8 mei

Start school na krokusvakantie
Oudergesprekken
Cultuurproject
Toetsweken
Studiedag, alle leerlingen vrij
Pasen, alle leerlingen vrij
Meivakantie
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