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Beste ouders 
Wij zijn blij dat het mooie weer aan-

breekt. Hopelijk zorgt 

het ervoor dat aan de 

griepperiode nu een 

einde komt. 

We hebben sinds no-

vember te maken met  

zieke leerkrachten. Het is elke keer 

weer een lastige klus om de vervan-

ging te regelen. In heel veel gevallen is 

dat gelukt en soms moesten we een 

klas verdelen. Helaas hebben we twee 

keer een groep naar huis moeten stu-

ren in de afgelopen periode. Een oplos-

sing die we liever niet inzetten en al-

leen maar toepassen als het echt niet 

anders kan. In gevallen van ziekte en 

vervanging is het hele team bereid om 

wat harder te lopen en zich in te zetten 

om het onderwijsproces doorgang te 

laten vinden.  

Graag spreek ik op deze wijze mijn 

dank uit aan mijn team dat zich keer 

op keer flexibel opstelt, meedenkt over 

de beste oplossingen en daar waar 

nodig bijspringt. En ook aan u, omdat 

u telkens begrip heeft voor de wijze 

waarop wij de vervanging oplossen en 

ook zelfs hulp aanbiedt. Dit wordt door 

ons zeer gewaardeerd. Met elkaar 

doen we wat we kunnen. 

Nu is het bijna vakantie. Twee weken 

lang hebben we de tijd om lekker uit te 

rusten en ons voor te bereiden op de 

laatste gezellige periode van dit 

schooljaar. Vandaag zijn alle kinderen 

om 15.15 uur vrij en begint de vakan-

tie. We verwachten alle kinderen op 

maandag 14 mei om 8.30 uur weer 

op school. Wij wensen u en alle kin-

deren een fijne vakantie! 
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 Kids on the moon 

Kalender 

 27 april - 11 mei Va-

kantie 

 21 mei Vrij (Tweede 

Pinksterdag) 

 23 mei Braderie loca-

tie Hof van Delft 

 25 mei Braderie loca-

tie Voordijkshoorn 

 28 mei - 1 juni 

Avondvierdaagse 

 5 - 8 juni kamp groep 

8 

 8 juni schoolreis 

groep 1 t/m 7 

 11 juni Alle kinderen 

vrij ivm studiedag van 

het team 

Schoolhockeytoernooi    

Op goede vrijdag 30 maart hebben er 

twee teams van het Mozaïek meege-

daan aan het schoolhockeytoernooi 

wat elk jaar op Goede Vrijdag wordt 

gehouden voor de groepen 5 t/m 8 op 

het terrein van Hudito en van Ring 

Pass. De teams van het Mozaïek kwa-

men in actie bij Ring Pass. Team Mo-

zaïek 1 was onder leiding van een en-

thousiaste ouder en team Mozaïek 2 

werd begeleid door twee oud-

leerlingen van het Mozaïek.                     

Team Mozaïek 1 bestond het meren-

deel uit “hockeyers” en deed het ook 

erg goed in hun poule. Er werden aar-

dig wat wedstrijden gewonnen. Team 

Mozaïek 2 was een wat meer ge-

mengd “sport”team, een voetballer, 

korfballer, zwemmer en danseres en 

ook wat hockeyers. Toch speelde het 

team goed samen en werden er mooie 

combinaties gespeeld. Er werd wat 

gewonnen en er werd wat verloren. 

Maar het belangrijkste was dat ieder-

een het naar zijn/haar zin had door 

sportief met elkaar bezig te zijn. Doel-

punten werden er met elkaar gevierd 

en er werd vooral door en met ieder-

een samen gespeeld. Gelukkig werkte 

het weer ook goed mee zodat de sup-

porters het ook goed naar hun zin 

hadden.  

Iris van der Voorde 

Avondvierdaagse           

Van 28 mei t/m 1 juni wordt de 

avondvierdaagse weer gelopen.                     

Het thema van dit jaar is                           

"door de finish, pak je kansie, doe dat 

dan wel in je onesie!". U heeft inmid-

dels de brief hierover ontvangen. De 

inschrijving en het geld moet uiterlijk 

18 mei bij de leerkracht ingeleverd 

zijn. Houdt u er rekening mee dat u 

uw kind zelf begeleidt. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fb%2Fleuke-zon-39734628.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.dreamstime.com%2Froyalty-vrije-stock-foto-s-leuke-zon-image39734628&docid=IwppjtEqDyWViM&tbnid=oh6o-C4QXyZ60M%3A&vet=10ahUKEwj


ICT                                             

ICT verandert continu en daarom wer-

ken wij dit jaar aan een ICT beleids– 

en actieplan voor de komende jaren. 

Belangrijk is dat deze overeenkomt 

met onze algemene schoolvisie; op 

welke manier wij de kinderen onder-

wijs willen geven. In het leerteam ICT 

zijn we hier druk mee bezig, maar ook 

met het hele team. Daarom hebben we 

afgelopen maand, tijdens een studie-

middag, met het hele team gepraat 

over de visie op ICT-gebied en de be-

langrijkste doelstellingen voor de ko-

mende periode opgesteld. 

In de klassen werken de leerlingen 

momenteel niet alleen uit een boek en 

een werkboek, maar ook op de Chro-

mebooks, laptops en vaste computers. 

Hierop staat software die aansluit bij 

de verschillende soorten methodes 

voor spelling, taal en rekenen. In alle 

klassen wordt deze software optimaal 

gebruikt. 

Bij de kleuters wordt er gebruik ge-

maakt van de software van Kleuter-

plein. Dit sluit aan bij het thema waar 

de kleuters op dat moment mee bezig 

zijn. In kleuterplein zitten oefeningen 

op het gebied van rekenen, taal en 

woordenschat. Het themaverhaal dat in 

de klas wordt voorgelezen zit ook digi-

taal in het softwareprogramma van 

Kleuterplein. 

In de groepen 3 t/m 8 wordt er ge-

bruikt gemaakt van de software van 

rekenen ‘Pluspunt’. 

De groepen 4 t/m 8 gebruiken de soft-

ware van de spelling methode ‘Taal 

actief’.  

De oefeningen van zowel rekenen als 

spelling sluiten aan bij de blokken waar 

de kinderen op dat moment zijn. De 

onderdelen zijn bedoeld als extra ver-

werking op de gekregen instructie in 

de klas. 

Als ICT leerteam hopen wij in de toe-

komst de leeromgeving nog te verrij-

ken en ICT als middels doelmatig in te 

blijven zetten. 

 

Daarom hebben wij on-

ze keuze ter instem-

ming voorgelegd aan de 

MR.  De MR is enthou-

siast en staat geheel 

achter onze keuze. In 

de komende maanden, 

richten wij ons op de 

voorbereiding en de 

invoering van deze me-

thode.  

De komende tijd zult u 

hier meer informatie 

over krijgen.  

Privacywet           

Met ingang van 25 mei 

treedt de nieuwe priva-

cywet Algemene Veror-

dening Gegevensbe-

scherming in werking. 

Elke organisatie die met 

persoonsgegevens 

werkt moet aan deze 

nieuwe wet voldoen.  

Op dit moment zijn wij 

druk bezig om onze  

organisatie ”AVG-

bestendig” te maken. 

Dat vraagt nogal wat 

van ons. Alle zaken in 

de school die te maken 

hebben met privacy 

worden onder de loep 

genomen. U moet dan 

denken aan: de websi-

te, inschrijfformulieren 

en andere formulieren 

die we gebruiken in de 

school, het gebruik van 

foto’s e.d. 

Hierin worden we uiter-

aard ondersteund door 

de Stichting SCO Delft 

e.o. en volgen we hier 

ook een speciale studie-

avond over. 

Wij houden u van de 

ontwikkelingen op de 

hoogte. 

 

Wetenschap & Technolo-

gie                                                  

Het leerteam (Wetenschap en Techno-

logie) heeft zich het eerste half jaar 

beziggehouden met het afronden van 

het visiestuk met betrekking tot We-

tenschap en Technologie in de toe-

komst op onze school. Een belangrijke 

vraag hierin was wat W&T eigenlijk 

precies inhoudt. 

Wetenschap en Technologie is een ma-

nier van kijken naar de wereld, hierbij 

hoort een nieuwsgierige, onderzoeken-

de en probleemoplossende houding. 

W&T begint als eerste bij de verwonde-

ring: waarom is de wereld zoals zij is?  

Vanuit die onderzoekende houding ko-

men vragen op of worden problemen 

gesignaleerd. De zoektocht naar ant-

woorden op die vragen en problemen 

leidt tot oplossingen in de vorm van 

kennis en/of producten. Deze oplossin-

gen zijn tegelijk weer uitgangspunt 

voor nieuwe vragen. Het gaat om on-

derzoekend en ontwerpend leren, 

waarmee ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden 

worden ontwikkeld, zoals creativiteit, 

ondernemingszin, kritisch denken, 

kunnen samenwerken en ICT-

geletterdheid. Het brengt kinderen 

kennis bij over de wereld.  

 

Daarnaast hebben wij gekeken wat wij 

als school op dit moment al doen aan 

W&T. De huidige methodes voor zaak-

vakken (wereldoriëntatie) zijn aan ver-

vanging toe. De volgende logische stap 

is daarom een methodeonderzoek. 

Vanuit vooropgestelde criteria hebben 

we gekeken naar verschillende metho-

des, waarbij rekening is gehouden met 

behoeften en wensen vanuit de geza-

menlijke visie van de school.  

Uit het methodeonderzoek komt één 

methode duidelijk naar voren. De me-

thode Da Vinci. Deze methode werkt 

thematisch, waarbij de vakken voor W 

& T geïntegreerd worden aangeboden. 

Leerlingen gaan in de klas op een on-

derzoekende en ontwerpende manier 

in het thema aan het werk. Dit is een 

andere werkwijze dan wij tot nu toe 

gewend zijn.  



Schoolvoetbaltoernooi                                                                                    

Zoals elk jaar organiseert SEP in de maand april het 4x4 voetbaltoernooi voor de kinderen uit groep 3 t/m 

groep 8.  

De eerste woensdagmiddag is voor de groepen 7 & 8, de volgende woensdagmiddag voor de groepen 5 & 6 en 

de laatste woensdagmiddag voor de groepen 3 & 4. 

Op woensdagmiddag 11 april was het zover voor de groepen 7 & 8, voor het Mozaïek kwamen er maar liefst 6 

teams uit; 4 jongensteams en 2 meidenteams. Elk team speelt zijn wedstrijdjes in 

een poule op zijn eigen aangewezen veld. Mijn overzicht strekte zich uit tot 2 jon-

gensteams namelijk J3 en J4 met de jongens van het Mozaïek van de Alkemade-

straat, die op de velden naast elkaar speelden. Mijn verslag is dus gebaseerd op deze 

twee teams. Ook voor dit toernooi geldt weer dat het echt niet alleen maar voetbal-

lers zijn die meedoen, een ieder die sportief bezig wilt zijn, kan zichzelf opgeven bij 

Meester Kees en lekker meedoen. 

De jongens waren allemaal ingedeeld in een poule van 7 teams en speelde dus 6 wedstrijdjes, welke elk 7 mi-

nuten duurt. Het zijn kleine veldjes met kleine doeltjes, dus goed samenspelen en goed mikken is van groot 

belang. Gemotiveerd en fanatiek gingen de jongens van start, de eerste wedstrijden werden verloren maar 

daarna herstelden zij zich goed en werden er ook wedstrijden gewonnen. Er werd goed samengespeeld en 

daardoor ook mooie doelpunten gemaakt. Maar ja de tegenstanders deden uiteraard ook hun uiterste best en 

helaas gingen zowel het Team Jongens3 als het team Jongens4 van het Mozaïek niet door naar de finalerondes. 

Maar ondanks dat, hebben zij een hele leuke en zeer sportieve middag gehad. 

De overige teams van het Mozaïek heb ik helaas niet gezien, wel was het Mozaïek meisjesteam 1 (Casper Fa-

gelstraat) 1e in hun poule geworden en zijn zij dus wel doorgegaan naar de finalerondes. Wat het uiteindelijk is 

geworden, weet ik niet, maar misschien is het Mozaïek wel een mooie beker rijker? 

Iris van der Voorde  

VOKK                                                                                                                     

Wij lopen mee met de Golden Tenloop (10 mei a.s.) omdat wij zo veel mogelijk geld in willen zamelen voor 

VOKK (Vereniging Ouders, Kinderen & Kanker). Dit schooljaar hebben wij te horen gekregen dat een leerling 

bij ons op school leukemie heeft. Via dit gezin zijn wij in aanraking gekomen met VOKK. Wij zien wat VOKK 

betekent voor gezinnen en hoeveel steun zij aan VOKK hebben. VOKK zorgt voor dát stukje steun wat een ge-

zin op dat moment nodig heeft. Namens het Mozaïek willen wij ons inzetten voor VOKK. Natuurlijk hopen wij zo 

veel mogelijk geld in te zamelen om VOKK te steunen! Helpt u ons ook?  

Via het volgende webadres kom je bij onze actie terecht:  

https://samensteunjesterker.nl/project/kelly-en-inge-lopen-de-golden-tenloop 

Alvast heel hartelijk bedankt! 

Juf Kelly (groep 3) en juf Inge (ib-er), locatie Voordijkshoorn  
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Kids on the Moon, groep 3 en 4 
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Kids on the Moon, groep 3 en 4 


