
Nieuwsbrief PC Basisschool “Het Mozaïek”  

Beste ouders 
De kinderen uit groep 8 hebben onlangs 

hun definitieve advies gekregen.  

Voor dit advies kijken we naar de     

sociaal-emotionele ontwikkeling en ver-

der naar de luisterhouding, de werk-

houding, het werktempo, verantwoor-

delijkheid en de manier waarop huis-

werk gemaakt en geleerd wordt. 

Ook nemen we de resultaten van het 

leerlingvolgsysteem en entreetoets, die 

in groep 7 is afgenomen, mee.  

Wij vinden het van groot belang dat alle 

kinderen op een goede plek op het 

voortgezet onderwijs komen; een plek 

die past bij het kind. 

De scholen voor voortgezet onderwijs 

hechten veel waarde aan het advies van 

de basisschool, omdat de basisschool 

een goed beeld heeft van de ontwikke-

ling van uw kind op 

school. Wij zijn ver-

plicht om een onaf-

hankelijke toets, die 

de leerresultaten 

weergeeft, mee te 

geven aan het voortgezet onderwijs. 

Daarom doen de kinderen van groep 8 

mee met de landelijke eindtoets van het 

CITO. Deze toets wordt in april afgeno-

men.  

Nieuwe kleutergroepen   

Op 8 januari zijn we op de locatie Voor-

dijkshoorn gestart met een nieuwe in-

stroomgroep. Inmiddels telt deze groep 

nu al 16 kinderen en wij verwachten er 

dit schooljaar nog een aantal kinderen 

bij. Het starten van een nieuwe groep 

vraagt ook om extra leerkrachten. Ik 

ben verheugd u mede te delen dat drie 

nieuwe leerkrachten per 1 januari 

2018 ons team op de locatie Voordijks-

hoorn tijdelijk komen versterken. 

Locatie Hof van Delft 

Caspar Fagelstraat 65   

2613 GV Delft                      

015-2144263          

Locatie Voordijkshoorn 

Van Alkemadestraat 2 

2614 EP Delft                      

015-2134622          

Januari 

2018 

Directie                       

M.C. Wijshake-Laarberg   

Website                     

www.mozaiekdelft.nl 

E-mail                          

mozaiek@scodelft.nl  

MR                               

Secretaris: 

pjudels.mozaiek@gmail.com  

In dit nummer 

o.a.: 

 Nieuwe kleutergroe-

pen 

 SRK 

 Vakantieoverzicht 

2018 

 MR 

 Sportagenda 

Kalender 

 5 feb e.v. rapport 

gesprekken 

 14 feb meesters– 

en juffendag 

 22 feb projectaf-

sluiting 

 23 feb alle kinderen 

om 12.00 uur vrij 

 

Allereerst juf Florine, thans werkzaam in 

de invalpool. Zij is een aantal weken als 

vervanger van juf Boukje in groep 1-2A 

werkzaam geweest. Juf Florine zal sa-

men met Karen Olink les gaan geven 

aan de nieuwe kleutergroep. Karen is 

een oude bekende van onze school en 

wij zijn blij dat zij weer deel uit gaat 

maken van ons team.  

Aangezien juf Boukje per 1 januari jl. 

het Mozaïek heeft verlaten moesten wij 

ook voor groep 1-2A op zoek naar een 

nieuwe leerkracht. Dat is gelukt! Sanne 

Smakman zal tot de zomervakantie les 

gaan geven aan groep 1-2A. Sanne 

heeft eerder stage gelopen op het Mo-

zaiek en is dus ook een goede bekende 

van onze school. 

Ook op de locatie Hof van Delft zijn wij 

op 29 januari met een extra kleuter-

groep gestart. De huidige groep 1 heb-

ben we in groep 1A en 1B gesplitst. Op 

deze manier bieden wij ruimte voor de 

nieuwe kinderen die nog dit schooljaar 

op deze locatie instromen.  

Deze extra groep vraagt natuurlijk ook 

om extra leerkrachten. Wij zijn heel blij 

dat Louise Bosch en Wendelien Plomp 

ons team op de locatie Hof van Delft 

komen versterken. Louise gaat samen 

met juf Simone les geven aan groep 1A 

en Wendelien met juf Jannie aan groep 

1B. 

Wij wensen Florine, Karen, Sanne, Loui-

se en Wendelien een fijne tijd op het 

Mozaïek! 
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SRK                                                 

In november vorig jaar zijn we op het 

Mozaiek locatie Voordijkshoorn gestart 

met een eerste naschoolse activiteit. 

Naschoolse activiteiten zijn activiteiten 

na schooltijd, waaraan zowel kinderen 

van school als van de BSO kunnen 

deelnemen. De naschoolse activiteiten 

zijn een samenwerking tussen het Mo-

zaiek en de SRK en worden in overleg 

met elkaar bedacht, georganiseerd en 

uitgevoerd. De eerste naschoolse acti-

viteit was schaken. Op maandagmid-

dag na schooltijd hebben 13 kinderen 

onder schaakkundig leiding van leer-

kracht Suzanne samen met pedago-

gisch medewerker Meryem leren scha-

ken. De activiteit werd afgerond met 

een echt schaaktoernooi en is met veel 

enthousiasme ontvangen. Op dit mo-

ment staat er weer een aantal na-

schoolse activiteiten in de planning. 

Verdere informatie volgt binnenkort! 

Vanaf 1 maart aanstaande start de 

SRK met VSO (voorschoolse op-

vang) voor beide locaties van het 

Mozaiek. De VSO is van 07.30 tot 

08.30 en zal op locatie Voordijkshoorn 

zijn. Kinderen van locatie Hof van Delft 

worden door een pedagogisch mede-

werker van de SRK vanaf locatie Voor-

dijkshoorn naar hun eigen locatie ge-

bracht. Wanneer u voor uw kind(eren) 

gebruik wil maken van de VSO, dan 

kunt u zich hiervoor inschrijven via de 

website van de SRK. Maakt u voor uw 

kind(eren) al gebruik van de tussen-

schoolse opvang (abonnement), bui-

tenschoolse opvang of vakantieop-

vang, dan zijn uw gegevens al bij ons 

bekend en kunt u volstaan met een 

mail naar onze afdeling plaatsingen:                                                

plaatsingen@kinderopvang-plein.nl. 

Vorig jaar in het najaar heeft op de 

BSO op beide locaties van het Mozaiek, 

Robijn op locatie Hof van Delft en Saf-

fier op locatie Voordijkshoorn, een 

GGD inspectie plaatsgevonden. Wij zijn 

trots en blij dat de GGD heeft gecon-

stateerd dat beide BSO locaties op alle 

punten voldoen aan de kwaliteitseisen 

van de Wet Kinderopvang. Op de web-

site van de SRK zijn de inspectierap-

porten in te zien. 

Beroepen-

carrousel           

De kinderen uit groep 8 

gaan dit schooljaar naar 

3 verschillende vmbo-

scholen in de Delft, om 

zich voor te bereiden 

over wat ze volgend jaar 

te wachten staat en hoe 

de lessen op een middel-

bare school eruit zien. 

Zij zullen hier les krijgen 

van een vakdocent. 

Denk bijvoorbeeld aan 

een techniekles, een les 

over economie en een 

verzorgende les. Daar-

naast worden de ver-

schillen tussen de basis-

school en de middelbare 

school besproken, om zo 

de kloof kleiner te ma-

ken tussen beiden. 

Trefwoord                      

Je krijgt wat je verdient. 

Maar is dat ook altijd zo? 

En betekent het dat ie-

dereen precies evenveel 

moet krijgen? Twee ver-

halen van Jezus zetten 

ons aan het denken. De 

heer die zijn drie knech-

ten heel verschillend be-

loont. Is dat zo vreemd? 

Hij eist toch ook van ie-

dere een andere inspan-

ning? Hij behandelt hen 

verschillend juist omdat 

ze niet gelijk zijn. En dan 

de landeigenaar die ie-

dereen evenveel loon 

uitbetaalt, terwijl de een 

de hele dag werkt en de 

ander maar een uurtje. 

Hij houdt zich aan zijn 

afspraken en toch voelt 

het niet rechtvaardig. 

Komende week gaat het 

over gelijke en ongelijke 

beloningen en de vraag 

of je mensen soms niet 

meer recht doet door ze 

juist ongelijk te behan-

delen. 

Tot slot voor de volledigheid nogmaals 

de contactgegevens van de beide loca-

ties voor de TSO en BSO; 

TSO Robijn                                          

T 06-27093076                                         

E robijntso@kinderopvang-plein.nl 

BSO Robijn                                                   

T 06-58022655 (het vaste nummer 

015-7920310 is komen te vervallen)   

E Robijn@kinderopvang-plein.nl 

TSO Saffier                                                      

T 06-21437780                                                

E saffiertso@kinderopvang-plein.nl 

BSO Saffier                                                  

T 06-58022855 (het vaste nummer 

015-7920305 komt te vervallen)        

E saffier@kinderopvang-plein.nl 

Mocht uw kind een middag geen ge-

bruik maken van de TSO, dan is het 

fijn wanneer u ons daar over belt of 

een berichtje stuurt. 

Heeft u naar aanleiding van boven-

staande nog vragen? Aarzel dan niet 

om contact met mij op te nemen. U 

kunt mij op maandag, dinsdag en don-

derdag telefonisch bereiken op het 

nummer 06- 11488275 of een mail 

sturen naar avanwelie@kinderopvang-

plein.nl 

Vakantie en vrije dagen                                               

De vakanties voor 2018 zijn als volgt:  

Voorjaarsvakantie: 26 feb t/m 2 mrt 

Goede Vrijdag: 30 mrt                  

Tweede Paasdag: 2 apr                              

Meivakantie: 27 apr t/m 11 mei                    

Tweede Pinksterdag: 21 mei                          

Zomervakantie: 16 juli t/m 24 aug 

Herfstvakantie: 22 okt t/m 26 okt 

Kerstvakantie: 24 dec t/m 4 jan 

Op maandag 11 juni zijn alle kinderen 

vrij in verband met een studiedag van 

het team. De studiedagen voor het 

schooljaar 2018-2019 zijn nog niet 

bekend, echter de vakanties wel en het 

volledige overzicht 

kunt u vinden op 

de website. 
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MR 
Via deze schoolbrief willen we nog een keer de medezeggenschapsraad (MR) onder de aandacht brengen en 

onszelf aan jullie voorstellen zodat iedereen weet wat de MR doet, waarvoor het bedoeld is en wie er op dit mo-

ment in de MR zitten 

Het doel van de MR is het bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs op de school. De MR neemt een stand-

punt in ten opzichte van datgene wat de schooldirectie doet. Het belangrijkste instrument van de MR hierbij is 

de instemmings- en adviesbevoegdheid. De MR bestaat uit een ouder- en leerkrachten geleding van beide loca-

ties en is hiermee een klankbord voor zowel de ouders als de leerkrachten. De MR vindt de mening van de ou-

ders en de leerkrachten heel belangrijk, wij stellen het dan ook zeer op prijs als zij zich laten horen aan de MR.  

De MR wil op een transparante wijze met respect voor eenieder op een positief kritische manier de onderwijs-

kwaliteit en het leerklimaat op school bewaken voor leerlingen, ouders/ verzorgers als leerkrachten. De MR is 

open en toegankelijk en probeert een professionele en prettige gesprekspartner te zijn. Standpunten worden 

van elkaar gerespecteerd. De MR draagt bij aan het behalen van de schooldoelstellingen. De vergaderingen van 

de MR zijn openbaar toegankelijk en de notulen worden, na vaststelling, op de website van het Mozaïek gepubli-

ceerd.  

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatie-

recht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en ad-

viesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren 

dan nadat de MR hier mee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van 

de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding (ouder en leerkrachten) heeft instemmings-

recht over die zaken die relevant zijn voor die geleding. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs staat nauwkeu-

rig omschreven voor welke onderwerpen welke bevoegdheid geldt. De MR gaat niet over problemen van indivi-

duele leerlingen, ouders of leerkrachten. Deze zullen besproken moeten worden met de betreffende leerkracht 

of de directeur. Mocht u punten hebben die met de organisatie van de school te maken hebben (bestuurlijke 

schoolzaken) dan hoort de MR graag van u.  

De MR vergadert onder andere over:                                                                                                             

• Visie en toekomstplannen  

• Schoolplan  

• Verbeteringen in het onderwijs  

• Teamplan/ formatieplan  

• Begroting  

• Vaststellen vakanties en vrije dagen  

• Veiligheid  

• Zaken die door ouders of leerkrachten bij de MR worden aangemeld 

 

Voor het goed functioneren van de MR is het belangrijk voor ons om contact te houden met de ouders. Met vra-

gen, opmerkingen of ideeën kunt u altijd bij ons terecht. U kunt ons persoonlijk aanspreken of een email sturen 

aan email adres: pjudels.mozaiek@gmail.com  

Alle ouders/ verzorgers waarvan een kind naar het Mozaïek gaat en personeelsleden van het Mozaïek kunnen 

zich verkiesbaar stellen voor de MR indien een plek vrijkomt. Een gekozen lid heeft zitting voor drie jaar. Hierna 

zijn de aftredende leden weer verkiesbaar voor een tweede termijn van drie jaar. 

Voor het schooljaar 2017/2018 bestaat de MR uit de volgende leden: 

Personeelsgeleding:                                                                                                                                 

Peter Judels (locatie Hof van Delft) 

Jolanda ’s Gravenmade (locatie Voordijkshoorn) 

Raymond Allewelt (locatie Voordijkshoorn) 

Jolanda Korthout-Groeneveld (locatie Hof van Delft, voorzitter) 

 

Oudergeleding: 

Marina Pool (locatie Voordijkshoorn) 

Natasja Rodenburg (locatie Voordijkshoorn) 

Eline Lankhuizen (locatie Hof van Delft) 

Patrick Koks (locatie Hof van Delft) 

 



Een sportief 2018!                                                                                         

Ook in 2018 is bewegen weer een belangrijk thema op het Mozaïek. 

De meeste kinderen en jongeren vinden actief bewegen leuk. Het zorgt ervoor dat ze lekker in hun vel zitten en 

dat ze fitter zijn op school. Met sport ontwikkelen ze competenties die ook voor het onderwijs meerwaarde heb-

ben. Door het sporten leren ze hun grenzen verleggen, doorzettingsvermogen ontwikkelen en leren het beste 

uit zichzelf halen. Met elkaar sporten betekent: samenwerken, sportief en respectvol gedrag vertonen en deel 

uitmaken van een team.  

Vindt u het leuk om een keer een gymles van uw zoon of dochter bij te wonen, dan kan dat. 

Stuur voor het maken van een afspraak  een mail naar kduijndam.mozaiek@gmail.com  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Gedurende het schooljaar organiseren diversen sportverenigingen een aantal sporttoernooien speciaal voor ba-

sisschoolkinderen. Graag willen wij jullie: kinderen en ouders/verzorgers enthousiast maken voor deze toer-

nooien, zodat er zoveel mogelijk kinderen van het Mozaïek gaan deelnemen aan deze sporttoernooien. Je kind 

hoeft geen enkele ervaring te hebben met een sport, iedereen kan meedoen en ervaren hoe leuk sporten is. 

Sportagenda schooljaar 2017/2018 

 

Vrijdag 30 maart schoolhockeytoernooi ( groep 5 t/m 8) 

Woensdag 11 april schoolvoetbaltoernooi ( groep 7 en 8) 

Woensdag 18 april schoolvoetbaltoernooi ( groep 5 en 6) 

Vrijdag 20 april  sportdag (koningsspelen) 

Woensdag 25 april schoolvoetbaltoernooi ( groep 3 en 4) 

Zaterdag  16 juni schoolkorfbaltoernooi (groep 3 t/m 8) 

 

Ooievaarsnest 
Babette van Rij en haar vader René zijn via de facebookpagina 'Het ooievaarsproject Delft' een crowdfundactie 

begonnen om een ooievaarsnest geplaatst te krijgen op de schoorsteen van het Sportfondsenbad. Hiervoor is 

ruim 2.000 euro nodig.  Er moet een nest worden gekocht en een staalconstructie op de 85 jaar oude toren 

worden aangebracht. 

De manager van het Sportfondsenbad reageerde enthousiast en bracht Babette en haar vader in contact met de 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV), die hen adviseerde en zelf 200 

euro doneerde. Fonds 1818 kwam eveneens met een bijdrage. Ook werd  hulp aangeboden door Brandweer 

Haaglanden, een ooievaarsnestenbouwer en een constructeur. 

Op 14 februari om 13.00 uur is het zover! Dan zal het nest worden geplaatst. Wellicht leuk en bijzonder om hier 

met uw kind(eren) naar te gaan kijken. 

 
Met vriendelijke groet, mede namens het team 

 

M.C. Wijshake-Laarberg 
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