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Beste ouders 
We stevenen langzaam af naar de zo-

mervakantie. We hebben nog vier les-

weken te gaan. De kinderen van groep 

8 bereiden zich voor op het afscheid 

van hun basisschoolperiode. Dat gaan 

zij doen met een spetterende musical 

op vrijdag 30 juni. Op maandag 3 juli 

zijn zij voor het laatst op school.  

 

De groepsindeling is bijna rond. Ik 

hoop u eind volgende week in te kun-

nen lichten. 

 

Wel kunnen wij u alvast vertellen dat 

wij dit schooljaar afscheid nemen van 

twee collega’s. Juf Brigitte Oostvo-

gels gaat met ingang van 1 augustus 

genieten van haar welverdiende pensi-

oen. Ook juf Annette Pruisken heeft 

besloten om het Mozaïek te gaan ver-

laten om haar horizon te verbreden. 

Wij gunnen beiden de nieuwe mogelijk-

heden die nu weer voor hen ontstaan 

en wensen zowel juf Brigitte als juf 

Annette veel geluk en een mooie toe-

komst toe en danken hen voor hun 

inzet in onze organisatie.  

 

Veel leesplezier! 

 

M.C. Wijshake-Laarberg                               

directeur 

 

SRK 

Allereerst wil ik, namens de Stichting 

Rijswijkse Kinderopvang, de ouders en 

school bedanken voor de feedback die 

wij middels de enquête hebben gekre-

gen. Fijn om te horen dat ouders over 

zowel de TSO als de BSO op vele pun-

ten positief zijn en ook verbeterd zijn 

ten opzichte van de vorige keer. Daar-

naast zijn er ook een aantal punten 

uitgekomen die verbeterd kunnen wor-

den.   
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Agenda 
 Di 6 - vrij 9 juni: 

Kamp groep 8 

 Vrij 9 juni: 

schoolreisje groep 

1 en 7 

 Ma 19 juni: Rap-

port mee 

 Do 22 juni: Rap-

portgesprekken  

 Vrij 30 juni: Musi-

cal en afscheids-

avond groep 8 

 Ma 3 juli laatste         

ochtend groep 8 

 Vrij 7 juli: alle 

kinderen om 12.00 

uur vrij. De zomer-

vakantie begint! 

Dit betreft dan met name de TSO: 

- bij ouders wordt een terugkoppeling 

vanuit de TSO gemist 

- ouders hebben weinig zicht op de 

gang van zaken en willen dit wel 

graag 

- ouders willen meer informatie 

- ouders plaatsen opmerkingen over 

de wisseling in TSO leiding en over 

minder structuur 

  

Uiteraard worden deze punten door 

ons opgepakt. Inmiddels zijn de resul-

taten van de enquête ook met de TSO 

teams besproken en zijn we ons aan 

het beraden over hoe bovenstaande 

punten te verbeteren. Samen met het 

team maken wij een verbeterplan op 

de genoemde punten. Zodra dit verbe-

terplan klaar is, communiceren wij dit 

gelijk met u.  

 

Wilt u toch al met uw vraag of een 

opmerking terecht, aarzel dan niet en 

bel met het locatiehoofd Annette van 

Welie 06-11488275 of stuur haar een 

mail:                                                             

avanwelie@kinderopvang-plein.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Annette van Welie 

 

Eindtoets                                            

In april is bij alle kinderen uit groep 8 

de eindtoets afgenomen. Wij zijn erg 

tevreden met de resultaten die zijn 

behaald. We scoren net iets boven het 

landelijk gemiddelde. 

 

Voor alle kinderen is een goede plek 

gevonden op het voortgezet onder-

wijs; een plek die past bij het kind.  

 

 

 



Wenmiddag                                 

Op donderdag 1 juni was de leerkracht 

van groep 2 op de locatie Caspar Fa-

gelstraat een dag afwezig. Helaas lukte 

het niet om vervanging voor haar die 

dag te regelen. Met de flexibiliteit van 

het team is een creatieve oplossing 

bedacht voor die dag. In de ochtend 

hebben we de helft van de kinderen uit 

groep 2 verdeeld over de instroom-

groep en groep 1. De andere helft van 

de kinderen heeft meegedaan met het 

programma in groep 3.  

In de middag hebben we het omge-

draaid. Op deze manier hebben alle 

kinderen die volgend schooljaar naar 

groep 3 gaan alvast kennis gemaakt 

met het onderwijs in groep 3. De kin-

deren zelf waren razend enthousiast! 

Entreetoets                                  

Voor- en na de meivakantie hebben de 

kinderen van groep 7 de entreetoets 

gemaakt. De resultaten zijn bekend en 

meegegeven met de kinderen. We zijn 

erg tevreden met de resultaten. Opval-

lend is bijvoorbeeld dat de nieuwe taal-

methode goede resultaten oplevert 

voor het onderdeel taalverzorging 

(grammatica, interpunctie en spelling). 

Op dit onderdeel zien we voor de 

school echt een verbetering. Dit beves-

tigt onze de keuze voor deze taalme-

thode. 

Mopperen                       

Mopperen, we doen het 

allemaal weleens. Ken-

nelijk hoort het een 

beetje bij mensen. 

Soms heb je er een re-

den voor, maar vaak 

weet je niet eens waar-

om je je zo voelt.  

Over dit thema ging het 

de afgelopen tijd in on-

ze godsdienstmethode 

Trefwoord. 

Goede God,                              

soms gaat het niet 

goed.                                      

We zijn boos,                           

hebben geen zin.                     

Niets lukt                                

en het regent ook nog.            

Het lijkt wel of de zon                   

nooit meer zal schijnen. 

Goede God,                             

dan willen we het liefst               

in een hoekje kruipen                 

waar niemand ons ziet.             

Maar gelukkig weten we            

dat het weer overgaat.         

Dat er altijd iets is                      

wat ons vrolijk maakt. 

Dank u wel voor al                        

die aardige mensen. 

Gevonden voor-

werpen                

De bak met gevonden 

voorwerpen kan inmid-

dels niet meer dicht. 

Maandag 3 juli zetten 

we op beide locaties een 

tafel klaar in de hal met 

daarop alle spullen. Er 

zitten echt hele mooie 

spullen tussen hetgeen 

thuis wel gemist moet 

worden. Wat op 3 juli 

niet wordt meegenomen 

krijgt een andere be-

stemming. 

De entreetoets geeft ons extra infor-

matie naast ons Leerling Volg Systeem 

(LVS). De toets geeft informatie over 

de ontwikkeling van de individuele 

leerlingen, maar geeft ook informatie 

voor de school. Op die manier kunnen 

we het onderwijs in groep 8 goed op 

maat maken. 

Bij het laatste rapportgesprek zullen de 

resultaten van de entreetoets worden 

toegelicht door de leerkracht.  

MR                                                 

Stokje zoekt nieuwe eigenaar! 

Wordt u het nieuwe MR lid van het 

Mozaïek ?  

Mijn dochter Julia gaat na de zomerva-

kantie naar de middelbare school. Dat 

is de reden waarom ik ga stoppen als 

deelnemer aan de Medezeggenschaps 

Raad van basisschool Het Mozaïek.  

Jammer, maar ik heb het met veel ple-

zier gedaan.  

Het is namelijk leuk en leerzaam om 

betrokken te zijn bij wat zich op de 

school van je kind voordoet, om mee 

te denken bij allerlei zaken die spelen 

op en rond de school, en hier een bij-

drage aan te leveren. Het is fijn te 

merken dat de mening en advies van 

de MR serieus worden genomen door 

de directeur en team van het Mozaïek. 

Daarbij komt dat de MR een leuke 

groep mensen is, die bestaat uit een 

intern begeleider, een aantal leer-

krachten en een aantal ‘medeouders’, 

die allemaal het beste voorhebben met 

de leerlingen en de school. Ook schuift 

de directeur aan bij de vergaderingen. 

Er wordt serieus vergaderd in een 

prettige sfeer. Gemiddeld is er onge-

veer 1 keer per maand een vergade-

ring.  

Aan wie kan ik het stokje doorgeven ? 

Mocht u zich kandidaat willen stellen of 

meer informatie willen ontvangen, dan 

kunt u terecht bij Jolanda Korthout 

jkorthout.mozaiek@gmail.com 

Trudy Diteweg 


