22 april 2022

Terugblik op de afgelopen periode
We hebben hard gewerkt in de afgelopen periode. Soms met ups en
downs omdat het verzuim door ziekte ons parten blijft spelen. Nu we de
Corona bijna de baas zijn geworden worden we overspoeld door
ziekmeldingen door de griep. Af en toe moet er daarom een klas thuis
blijven.
We hebben genoten van het cultuurproject over Musical. Een mooie
opmaat naar de grote uitvoering die we op 2 juli gaan houden ter ere
van ons 50 jarig bestaan. Meer hierover vindt u verderop in deze
nieuwsbrief.
De afgelopen studiedag stond in het teken van PBS. We hebben mooie
gesprekken gevoerd over wat we van onze leerlingen verwachten ten
aanzien van het gedrag en hoe we dat op een positieve manier kunnen
sturen.
Natuurlijk hebben we Pasen gevierd. De leerlingen hebben genoten van
het eieren verven en samen een lekkere lunch eten. In het SO zijn de
Koningsspelen gehouden. Lees vooral het stukje dat hierover in deze
nieuwsbrief staat.

Vooruitblik op de komende periode
En dan breekt nu de laatste etappe aan voor de zomervakantie. We
maken ons op voor de grote musical. Dat wordt veel oefenen!
Ook bereiden we de directeurswisseling voor. Ingrid en Jasmijn nemen
al veel taken over. Trix is meer op de achtergrond aanwezig.
We zijn blij dat we u kunnen vertellen dat het managementteam
compleet is. Naast Jasmijn Sijmons – ter Beek als directeur zal Kim
Varkevisser als teamleider het SO gaan versterken. In het VSO zal naast
Ingrid Dispa als directeur, Linda van der Zwaag als teamleider
aangesteld worden.
Kim Varkevisser is nu leerkracht van groep Das en voert al één dag
managementtaken uit.

Linda van der Zwaag

Kim Varkevisser
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Linda van der Zwaag is nu werkzaam op een VSO school in Zeist waar zij
coördinator uitstroom is. Zowel Kim als Linda hebben er veel zin in om
hun taken op te gaan pakken en de Mozarthof weer een stap verder te
brengen in haar ontwikkeling. We feliciteren hen beiden met hun
aanstelling en wensen ze veel plezier en succes toe.
In de week van 16 mei gaat het VSO op schoolkamp. Wat ontzettend fijn
dat het na twee jaar uitstellen weer kan en mag! De leerlingen hebben
er nu al zin in.
Op 25 mei heeft het SO nog een studiedag en op 26 en 27 mei zijn de
leerlingen vrij in verband met Hemelvaart. Ook op maandag 6 juni zijn
alle leerlingen vrij in verband met tweede pinksterdag.
Van 7 tot en met 10 juni hebben de leerlingen van het SO vrij. In die
week worden de groepsbesprekingen gehouden in zowel het SO als het
VSO. De personeelsleden van het SO gaan invallen op het VSO. Ook
heeft het personeel van het VSO een studiedag waarbij de
personeelsleden van het SO de lessen verzorgen voor de leerlingen van
het VSO. Natuurlijk zullen we de wisselingen voor die week goed
voorbereiden met de leerlingen van het VSO.
Maandag 13 juni hebben de leerlingen van het VSO een sportdag
Op vrijdag 17 juni gaan alle leerlingen van het SO op schoolreisje. Hoe
heerlijk is dat.
Vanaf 27 juni voeren we de oudergesprekken om het afgelopen jaar te
evalueren.
Op 2 juli is de uitvoering van de musical in ’t Spant in Bussum.
Aansluitend is dan de reünie voor oud leerlingen en oud
personeelsleden. Ik weet dat veel van onze oud leerlingen zich hier op
verheugen.
Op dinsdag 5 juli is de wenochtend. Dan gaan alle leerlingen wennen in
hun nieuwe klas. Ook ontvangen we dan de leerlingen die in het nieuwe
schooljaar bij ons op school komen.
Op woensdag 13 juli is dan de diploma uitreiking voor onze
schoolverlaters. Altijd een mijlpaal en fijn dat we dat weer goed kunnen
vieren. Op donderdag 14 juli viert Trix haar afscheid en dan breekt op
vrijdag 15 juli de laatste schooldag van het jaar aan! Er staat dus veel te
gebeuren in deze laatste periode.
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Personele ontwikkelingen

Elma van der Vat

Eva Janssen

Elma van de Vat
Met pijn in ons hart moeten we aankondigen dat Elma van der Vat vertrekt
van de Mozarthof. Elma is zestien jaar als orthopedagoog aan onze school
verbonden en de laatste jaren werkzaam op de VSO afdeling.
Na een ongelukkige val die haar veel klachten bezorgde, kon zij haar werk niet
meer hervatten. Elma is bezig om te onderzoeken hoe zij haar tijd het beste
invulling kan geven, maar dat zal ongetwijfeld in de richting zijn van het
ondersteunen van mensen. We bedanken Elma voor haar jarenlange inzet
voor onze leerlingen en hun ouders. We gaan je missen, Elma!
Eva Janssen
De afgelopen twee jaren heeft Eva Janssen ingevallen als orthopedagoog voor
Elma van der Vat. Eva heeft aangegeven dat zij zich graag weer wil richten op
haar eigen praktijk in Baarn. Eva zal tot het einde van het schooljaar bij ons
blijven en dan het stokje overdragen.
We zijn ontzettend blij dat Eva met haar deskundigheid de taken van Elma als
orthopedagoog op het VSO heeft waargenomen.
Miriam Rutgers
We zijn blij dat we voor de vrijkomende vacature van orthopedagoog op het
VSO een goede invulling hebben gevonden.
Miriam Rutgers gaat haar plek op het VSO van de Trappenberg verruilen voor
VSO de Mozarthof. Miriam is GZ psycholoog en heeft door haar jarenlange
ervaring in het voortgezet speciaal onderwijs een toegevoegde waarde voor
ons team. Mirjam is af en toe op school om alvast wat in te werken in een
aantal taken.

Miriam Rutgers

Esther Bredewold

Esther Bredewold
Onze dramadocente en interne cultuur coördinator Esther Bredewold heeft
een prachtige baan aangenomen op het ROC van Amersfoort waar ze de
studenten voor de opleiding tot onderwijsassistent gaat begeleiden.
Esther is al twintig jaar verbonden aan de Mozarthof en heeft – samen met
collega Floor Esselman – het kunst en cultuuraanbod stevig verankerd in de
school. Esther gaat haar nieuwe baan tot aan de zomervakantie combineren
met haar werkzaamheden op de Mozarthof zodat de musical ongehinderd
kan doorgaan.
We nemen daarom met de zomervakantie definitief afscheid van haar en
zullen daar ook met de leerlingen aandacht aan besteden.
We zijn bezig om de ontstane vacature in te vullen. Daarover later meer.
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Marit van Neer
Op tijdelijke basis komt Marit van Neer ons team versterken als
onderwijsassistent. Zij start met het vervangen van Angelique v.d. Weerd die
met zwangerschapsverlof gaat. We wensen Angelique een goed verlof toe en
kijken uit naar de eerste foto’s van de nieuwe wereldburger.
Marit heeft in de afgelopen weken al bij ons ingevallen in verschillende
groepen dus is al een klein beetje gewend bij ons.
Welkom Marit en veel plezier en succes bij ons.

Musical 50 jaar Mozarthof
Na de meivakantie is het zover, dan gaan de eerste repetities voor de
musical beginnen.
Zoals u eerder heeft kunnen lezen gaan we op zaterdag 2 juli de musical
uitvoeren. Een musical van de hele school! Ons streven is om alle leerlingen,
op welke wijze dan ook, mee te laten doen. De leerlingen van het SO spelen
één voorstelling, de leerlingen van het VSO spelen er twee.
Binnenkort ontvangt u meer informatie over de (vrije!) toegang, het
bestellen van kaartjes en welke kleding er eventueel nodig is voor het
optreden.
Wilt u deze datum en tijden vast in uw agenda noteren:
Zaterdag 2 juli 2022
11:30 uur - leerlingen SO en VSO aanwezig in 't Spant in Bussum;
13:00 uur - voorstelling 1 met alle leerlingen van SO en VSO en wat
oud-leerlingen;
15:00 uur - voorstelling 2 met alle leerlingen van het VSO en wat oudleerlingen;
De voorstellingen duren ongeveer een uur.
Afgelopen donderdag hebben de leerlingen gehoord hoe de musical heet en
waar het over gaat. Wij laten de ouders en verzorgers nog graag even in
spanning.
Wij hebben er zin in!
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Reünie 50 jaar Mozarthof
Na de uitvoering van de musical wordt er een reünie georganiseerd
voor oud-leerlingen en oud-personeelsleden in theater ’s Spant.
De aanmeldingen komen al aardig op gang.
Onder het genot van een drankje en een klein borrelhapje kunnen
we dan verhalen uitwisselen. Die zijn er vast als je 50 jaar bestaat!
Mocht u oud-leerlingen of personeelsleden van de Mozarthof
kennen, tip ze dan vooral!
Mensen kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar;
reunie@mozarthof.nl

Naschoolse begeleiding en opvang
De Zorggiraf – de organisatie voor naschoolse begeleiding en opvang,
heeft aangegeven dat zij helaas de opvang van leerlingen niet meer op
de locatie van de Mozarthof kunnen blijven aanbieden.
Dat vinden wij jammer maar snappen hun afwegingen ook waarop hun
besluit is gebaseerd. De ouders van de leerlingen die van de Zorggiraf
gebruik maken zijn allemaal geïnformeerd.
We zijn in gesprek met twee andere aanbieders om te bespreken wat
zij kunnen betekenen voor de opvang na schooltijd. Wanneer hier
meer informatie over is, dan zullen we u daarover informeren.

Uniek Sporten
Sporten is gezellig, gezond en nu nóg makkelijker te vinden!
Ook voor leerlingen van Mozarthof is sporten fijn, gezellig én gezond. Het
vinden van een vereniging die sport aanbiedt die past bij de mogelijkheden
van onze leerlingen is vaak een uitdaging.
Uniek Sporten heeft de handen ineengeslagen en met heel veel verenigingen
een goed werkend overzicht gemaakt om een Unieke Sport te vinden voor elk
Uniek kind!
Via een makkelijke en goedwerkende zoekopdracht vindt u vlot een overzicht
van de mogelijkheden van de gewenste sport in onze regio.
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Kijk op: https://www.unieksporten.nl/sport-zoeken
Mocht u er toch nog niet zelf uitkomen dan kunt u contact opnemen met
Uniek Sporten en Hester de Lange, onze School Maatschappelijk Werker,
denkt natuurlijk ook graag met u mee!

Koningsspelen SO
Wat een fantastische dag was het vandaag, vrijdag 22-04-22!
De Koningsspelen waren weer een succes! Starten met de “Fittop10”
dans in de klas, daarna allemaal sport- en spelopdrachten, zowel binnen
als buiten.
In de gymzaal een fantastisch parcours en 's middags dansen met het
hele SO en daarna nog een gezonde Koningslunch!
Wat was iedereen mooi aangekleed en wat waren er mooie versiersels!
Van oranje zonnebrillen, tot echte koningskronen, oranje haren en
haarbanden en zoveel lachende gezichten. Iedereen kan weer een
stukje fitter en gezonder de meivakantie in na zo'n sportieve dag!

Uit de branches van het VSO
Vorige week was er na twee jaar weer een gezamenlijk paasfeest
voor het VSO. De keuken heeft enorm zijn best gedaan en samen
met een aantal groepjes leerlingen voor heerlijke hapjes gezorgd.
Vanuit de verschillende branches waren er workshops zoals,
keramiek schilderen en paaseieren zoeken in de moestuin. Na het
paaseieren zoeken kregen de leerlingen een zakje bloemenzaad
mee naar huis om thuis te planten en de bijen te redden. Er was
een drama/muziekworkshop, paasyoga en tijdens de techniekles
zijn er paaskaarsen gemaakt. De lunch was in de kantine, leerlingen
vertelden trots aan welke hapjes zij hadden mee geholpen met
bereiden of welke tafel ze gedekt hadden. Iedereen zat heerlijk te
smullen en het was een enorm geslaagd feest.
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Gezonde school
Het programma Jong Leren Eten wil scholen stimuleren om kinderen
en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en
activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier
gezonde en duurzame keuzes te maken.
Met als motto ‘lekker naar buiten!’ konden alle scholen een bijdrage
aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een
excursie of gastles op het gebied van voeding.
De Mozarthof heeft gekozen voor moestuinieren en koken en heeft
ook daadwerkelijk de subsidie ontvangen.
Er zijn inmiddels verschillende materialen voor de tuin en de keuken
besteld. Kitty, onze docent groen en Sabrina, onze docent horeca
hebben zich hiervoor ingespannen en zijn blij met deze extra subsidie.
Er is daarmee een samenwerking tussen de tuin en de keuken
ontstaan. Zo worden er kruiden en groenten gekweekt in de tuin en
verwerkt in de gerechten die leerlingen kunnen kopen in onze
gezonde school kantine.

Pleegouders gezocht
De gemeenten in Gooi en Vechtstreek zijn op zoek naar pleegouders,
gezinshuisouders en steunouders. Er is zowel landelijk als regionaal
onvoldoende opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders
kunnen wonen.
Informatiebijeenkomst 11 mei
Pleegouders, gezinshuisouders en steunouders zijn van onschatbare
waarde én heel hard nodig. Er is een informatiebijeenkomst op
woensdagavond 11 mei van 19.30-21.30 uur in Bussum. Pleegouders,
gezinshuisouders en steunouders en zorgaanbieders zijn aanwezig om
mee in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.
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Meer informatie?
Aanmelden voor pleegzorg, gezinshuisouder of steunouder kan via de
zorgaanbieders: Youké Pleegzorg, William Schrikker Gezinsvormen,
Timon, Levvel, Leger des Heils en Versa Welzijn
(steunouder).
Meer informatie en aanmelden kan via : www.pleegoudergv.nl .

Vrienden van Mozarthof zoekt
bestuursleden
De stichting, opgericht in 2011, heeft tot doel:
Het werven, beheren en verstrekken van gelden ten behoeve van schoolse
en buitenschoolse activiteiten van Mozarthof, school voor ZML.
De stichting maakt activiteiten en aanschaf van materialen mogelijk op en
rondom de school en zorgt voor de financiële basis voor het
wintersportkamp waaraan VSO leerlingen kunnen deelnemen.
We zoeken betrokken ouders van Mozarthof die de leerlingen van
Mozarthof een warm hart toedragen en daar actief invulling aan willen
geven.
U kunt uw interesse kenbaar maken via een email aan
r.terra@mozarthof.nl of per telefoon 0654-731871

VSO diploma
Met ingang van schooljaar 2021-2022 is door de overheid een
schooldiploma voor het VSO ingevoerd. We zijn blij dat door middel van
een officieel diploma onze leerlingen nu ook de erkenning krijgen die ze
verdienen.
Inmiddels zijn wij ook gestart met alle voorbereidingen en worden de
leerlingen en de ouders van de schoolverlaters van dit schooljaar
binnenkort uitgebreid geïnformeerd.
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Leerlingen die onderwijs volgen in de uitstroomprofielen dagbesteding of
arbeid in het VSO ontvangen na het afronden van hun schoolloopbaan een
VSO schooldiploma. Met het schooldiploma kunnen onze leerlingen van
het VSO aantonen welke resultaten zij tijdens hun schoolloopbaan hebben
behaald. De leerlingen werken aan hun portfolio om daarmee aan te tonen
dat zij de onderdelen van het schooldiploma hebben doorlopen.
Het schooldiploma geeft geen instroomrecht in het vervolgonderwijs. De
waarde van het VSO schooldiploma zit in de erkenning voor de leerling en
de ouders van de behaalde resultaten. Verder biedt het VSO
schooldiploma belangrijke informatie voor de organisaties waar de
leerlingen na het behalen van hun diploma naar uitstromen.
De procedures rondom de formele zaken van de diplomering zoals de
examencommissie en de punten waaraan door de leerling voor zijn of haar
diplomering moet worden voldaan komt op de website van onze school te
staan.

Stick Together 2022
Eindelijk! Na twee jaar dat het spektakel in verband met Corona niet
door kon gaan, wordt op 9 juli 2022 Stick Together weer
georganiseerd.
Heel veel leerlingen van de Mozarthof kennen het al goed en doen
elk jaar mee. Maar voor wie het nog niet kent, geeft je snel op want
het is altijd een topdag.
Meer informatie vindt u op: https://sticktogether.eu/
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Logeerinitiatief
Op verzoek plaatsen wij dit berichtje nog even opnieuw.
Ellen en Marit van LogeerSupport, 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 op de website: www.logeersupport.nl

Interessante websites
Een website van de Belgische overheid uitgegeven door het departement
onderwijs en vorming is Wai-not.
Hier staat allerlei informatie op die door mensen met een verstandelijke
beperking makkelijk te gebruiken is. De website wordt ondersteund door
spraakmogelijkheden en gebruikt pictogrammen.
https://www.wai-not.be/page

Voor ouders , door ouders
Graag maken we u attent op de Facebookpagina ‘Wat niemand weet’.
Hier worden verhalen geplaatst van ouders met een zorgintensief kind.
Wellicht dat de verhalen ook bij u herkenning oproepen. Delen van
ervaringen kan soms fijn zijn.
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Fijne meivakantie
Wat fijn om nu weer even vrij te zijn. We maken ons op voor twee
heerlijke weken waarin we lekker buiten kunnen zijn, spelen,
misschien ergens logeren of even op vakantie en natuurlijk
koningsdag vieren. Ook bij 4 en bij 5 mei wordt natuurlijk stil gestaan.
Rust in elk geval ook lekker uit en dan gaan we na de meivakantie
flink oefenen voor de musical.
Fijne vakantie allemaal en tot maandag 9 mei!

Agenda
Maandag 9 mei
Maandag 16 mei t/m 20
mei
Woensdag 25 mei
Donderdag 26 en
vrijdag 27 mei
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni t/m
vrijdag 10 juni
Maandag 13 juni
Vrijdag 17 juni
Maandag 27 juni t/m 1
juli
Zaterdag 2 juli
Dinsdag 5 juli
Woensdag 13 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Maandag 18 juli t/m
Vrijdag 26 augustus

We starten weer met school
VSO groepen gaan op schoolkamp. De
dagen waarop wisselen
SO studiedag.
Leerlingen van het SO zijn vrij
Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag

Vrij i.v.m. 2e Pinksterdag
SO leerlingen zijn vrij.
Groepsbesprekingen
SO personeel valt in op het VSO
VSO sportdag
SO schoolreisje
Oudergesprekken
Musical opvoering in ’t Spant
Wenochtend in de nieuwe klas
Diplomauitreiking VSO schoolverlaters
Afscheid Trix
Laatste schooldag
Zomervakantie.
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