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Beste ouders,
Ik begin deze schoolbrief met leuk nieuws.
In de achterliggende periode hebben
verschillende groepen in de bovenbouw
meegedaan aan een ontwerpwedstrijd over
TIJD. Alle groepen zijn vol enthousiasme aan
de slag gegaan. Groep 8 van de locatie Hof
van Delft heeft de eerste prijs gewonnen!
Wat een prestatie! Wij zijn ontzettend trots
op de leerlingen en op de leerkracht die dit zo
goed heeft begeleid. Leerlingen vertellen in
deze schoolbrief over dit avontuur.
Verder in deze schoolbrief vertel ik u over de
samenwerking met verschillende partners van
de school. Ik wens u veel leesplezier.

TIJD
Door Zoé en Cecile uit groep C8
Wij kregen van meester Peter te horen dat we
mee zouden doen aan het project Tijd.
Tijdens de lessen zijn we met onderzoekend en
ontwerpend leren aan de slag gegaan.
De ontwerpvraag was: ´Hoe kun je de tijd
zichtbaar maken op het stadskantoor in Delft’.
Als eerste kregen we een gastles die diende als
warming-up. Daarna kregen we meer
informatie over wat het project tijd inhield.
Vervolgens startten we met het probleem
verkennen, we kregen uitleg over de stappen
die we moesten gaan maken om tot ons
ontwerp te komen.
Allereerst moesten we ons verdiepen in de
opdrachtgever en gingen we verder met het
verkennen van het probleem. Hierbij kwamen
de eisen en wensen van de gemeente naar
voren. De klas werd verdeeld in 5 groepen.
Van iedere groep mocht er één iemand naar
het stadskantoor. Om verschillende
doelgroepen te interviewen. Hierbij hebben we
vragen gesteld aan personeel en bezoekers.
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Terug in de klas hebben we onze interviews
gepresenteerd en gingen we aan de slag met
het uitwerken van de persona´s en de
persona’s maken.
In de les daarna startten we met het verzinnen
van ideeën, de zogeheten brainstormsessie.
We gingen onze gedachten de vrije loop laten,
alles kon en alles was mogelijk/goed.
Met behulp van de eisen en de regels van de
gemeente hebben we ons beste idee gekozen,
waarmee we verder aan de slag zijn gegaan.
Het was tijd om een eerste concept-tekening
te maken en uit te werken. De ideeën gingen
we aan de klas presenteren. Nadat de klas
feedback had gegeven konden we verder met
de volgende les.
We gingen ons idee uitwerken. Alle feedback
werd meegenomen en alles werd verder
uitgedacht. Daarna gingen we alles nog even
goed nalopen.
Twee weken later zouden we naar het Science
Centre gaan. Dus we moesten een goed plan
hebben. Alles moest uitgedacht zijn. We
konden natuurlijk niet met lege handen
aankomen.
Toen we bij de Makerspace aankwamen
hadden we meteen iets te doen door alle
goede voorbereidingen.
Daar hebben we een deel van ons ontwerp
gemaakt wat we wilden testen en uitproberen.
De les erna hadden we ons prototype en
gingen deze aan de klas presenteren. De
bedoeling was dat we het beste idee van de
klas zouden kiezen. Dat deden we met behulp
van een vragenlijst die de meester had
gemaakt. Hierin kregen we allerlei vragen over
de eisen en de wensen van de opdrachtgever.
De winnaar van de klas waren wij. Het was tijd
om ons voor te bereiden op de grote
presentatie. We moesten een presentatie
maken over ons ontwerp en dat moesten we
presenteren in theater de Veste.
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Ons ontwerp bestaat uit een rijtje van twaalf
iconische Delftse gebouwen die
gedurende de dag langzaam één voor één
oplichten. Alle gebouwen hebben twaalf
lampjes en staan elk voor één uur. Elke vijf
minuten gaat er een lampje branden.
Als het kwart over twee is, staan de eerste
twee gebouwen helemaal aan en branden de
eerste drie lampjes van het derde gebouw.
De jury had bepaald dat er een
creativiteitsprijs was en de hoofdprijs. Nadat
De Horizon werd genoemd bij de
creativiteitsprijs waren wij erg zenuwachtig.
Toen de wethouder zei:¨De winnaar is...Het
Mozaïek Hof van Delft.¨ gingen we helemaal
los.
We worden binnenkort uitgenodigd bij een
architectenbureau om onze manier van de
tijdweergave uit te leggen. Daarnaast mogen
we bij de opening zijn waarbij alle drieluiken
en prototypes gepresenteerd worden.
In de voorjaarsvakantie worden alle ideeën
daar tentoongesteld.

Complimenten aan alle leerlingen en
leerkrachten die mee hebben gedaan aan dit
project.
In de klassen besteden wij steeds meer
aandacht aan onderzoekend en ontwerpend
leren. Dit is één van onze speerpunten. Wij
hebben ons ten doel gesteld om een
voorloper te worden van het technasium.
Tijdens de lessen kunstzinnige vorming en
wereldoriëntatie worden zogenaamde O&O
lessen gegeven. In deze lessen staat een
onderzoeksvraag centraal. De leerlingen
ontwikkelen vaardigheden om een onderzoek
te doen en daarna een ontwerp te maken.
Plannen, organiseren, analyseren, kritisch
denken, inventief zijn, presenteren en
verslagleggen komen aan bod. Op deze

manier wordt kennis op een interactieve
manier verworven. Leerlingen leren samen te
werken aan een opdracht en zetten daarbij al
hun verschillende kwaliteiten in. Het project
tijd was hier een mooi voorbeeld van!

Partners van de school
Onze school staat niet alleen. Wij werken
samen met verschillende partners om het
onderwijs zo goed mogelijk te verzorgen en
ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van de
leerlingen goed verloopt.
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De samenwerking met de JGZ is erop gericht
om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op
te sporen.
De JGZ checkt de gezondheid en groei van de
kinderen als ze op school zitten en biedt
ouders steun bij de alledaagse zorg voor hun
kinderen. Er is altijd vooraf informatie over
een onderzoek. Deze onderzoeken vinden op
school plaats:
- Gezondheidsonderzoek groep 2.
- Spraak-taalonderzoek door de
logopedist van JGZ.
- Gezondheidsonderzoek en
gezondheidsles in groep 7.
Onze schoolarts is ook onze adviseur als een
leerling veelvuldig moet verzuimen vanwege
ziekte. Soms kan dit ook leiden tot een extra
oproep bij de JGZ.
De diensten van JGZ zijn gratis, met
uitzondering van sommige cursussen en
themabijeenkomsten. Heeft u vragen of
zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling
van uw kind? Contact Contactbureau: 088 054 99 99 E-mail: info@jgzzhw.nl
Peuterspeelzaal
De school wil zich inzetten voor optimale
ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Het
gaat om kinderen die zich normaal tot
bovengemiddeld ontwikkelen, maar ook
willen wij er zijn voor kinderen met een risico
op achterstanden. Deze kinderen worden op
de peuterspeelzaal in de leeftijd van 2 en 3
jaar op onderwijskundig gebied voorbereid op
de basisschool. Middels speciale programma's
krijgen ze op de peuterspeelzaal extra
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aandacht voor hun ontwikkeling, zodat zij een
goede start kunnen maken op de basisschool.

Wie in Delft jeugdhulp of ondersteuning nodig
heeft, kan terecht bij Delft Support.

Wij werken samen met peuterspeelzaal De
Open Hoek (locatie Voordijkshoorn) en
peuterspeelzaal Het Mierennest (locatie Hof
van Delft)Samen zorgen wij dan ook voor de
voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Elke Delftse school in het basisonderwijs en
het voortgezet onderwijs heeft een
contactpersoon bij team Jeugd van Delft
Support. Voor het Mozaïek zijn dit Erik
Verhaar (locatie Hof van Delft) en Marjolein
van der Mark (locatie Voordijkshoorn).
Hieronder stellen zij zich aan u voor:

Wij gebruiken methodes die op elkaar
aansluiten (Piramide op de peuterspeelzaal en
Kleuterplein op school). Daarnaast houdt de
samenwerking tussen de peuterspeelzaal (de
voorschool) en de kleuterafdeling van de
school (de vroegschool) in dat wij ons inzetten
voor:
• doorgaande leerlijnen in het lesaanbod;
• afstemming op pedagogisch en educatief
handelen;
• afstemming in zorg en begeleiding
voorkinderen;
• de overdracht van kinderen die van
peuterspeelzaal naar de basisschool gaan;
• gezamenlijk beleid t.a.v. het partnerschap
met ouders;
• goede resultaten van alle kinderen.
UP: Avontuur en bewegen
Wij zien onze school als een gemeenschap,
waarin wij leren, delen en spelen met elkaar,
elkaar respecteren, met elkaar communiceren
en verantwoordelijkheid dragen met elkaar.
In de samenwerking met UP werken wij
hieraan door onderwijs en opvang bij elkaar
aan te laten sluiten onder het motto:
Avontuur & Bewegen. Hierbij is aandacht voor
5 thema’s waar zowel school als kinderopvang
zich op richten:
- Kunst en cultuur
- Sport en bewegen
- Natuur
- Vriendschap en elkaar ontmoeten
- Wetenschap & technologie.

Wij zijn Erik Verhaar en Marjolein van der
Mark, werkzaam bij Delft Support, team
Jeugd. Team Jeugd is er voor kinderen (0-23
jaar) en ouders uit Delft. Bij Team Jeugd kunt u
terecht met o.a. vragen en zorgen over:
Opvoeden en opgroeien
Pesten en gepest worden
Weinig vrienden
Anders reageren dan anderen
Contact ouder-kind
Drugs gebruiken
Schoolprestaties
(Game)verslaving
Scheiden van ouders
Team Jeugd kan op drie manieren helpen:
Via het team Jeugd zelf.
Via een zorgaanbieder die een contract
heeft met de gemeente (dit heet ZIN:
zorg in natura)
Via een persoonsgebonden budget
(pgb).
Welke manier van hulp voor u passend is,
bespreken we in het eerste gesprek.
Als contactpersoon denken wij graag mee met
vragen van ouders of kinderen en nemen wij
deel aan het zorgoverleg op school. Via de
intern begeleider kunt u ons bereiken.
Drie keer per jaar sluit Delft Support bij ons
schoolondersteuningsteam aan voor advies.
Erik of Marjolein sluiten desgewenst ook aan
bij een oudergesprek.

Delft support
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Sportcoaches van Delft voor elkaar
De buurtsportcoach is verantwoordelijk voor
het algehele sport- en beweegaanbod in de
wijk waar hij of zij verantwoordelijk voor is
zowel tijdens als na schooltijd. Naast de
structurele activiteiten op de scholen en
verenigingen, denkend aan peutergym,
kleutergym, tussenschoolse- en naschoolse
activiteiten en sportinstuiven in de wijk,
organiseren de buurtsportcoaches regelmatig
grote sportevenementen en sporttoernooien.
Daarnaast is het de taak van de sportcoach om
verbinding te maken tussen sport- en
beweegaanbieders en andere sectoren zoals
zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en
onderwijs.
Mijn naam is Mitchell van
Huissteden, 25 jaar oud en
woonachtig in Rijnsburg. Ik
ben sinds januari dit jaar
nieuw uitvoerend
Buurtsportcoach in de gebieden Vrijenban,
Voordijkshoorn en Wippolder. Hier ga ik mij
bezighouden met het beweegaanbod in de
wijken. Iedere donderdagmiddag ga ik een
tussen schoolse activiteit geven aan de
kinderen van Het Mozaïek, dit zal plaatsvinden
tussen 12:00 en 13:15 in de gymzaal.

de donderdag is dat in de gymzaal voor het
schoolplein van 15:30-17:30uur.
Afgelopen zomer heb ik mijn MBO 4 diploma
gehaald van de opleiding Sport- en
Bewegingscoördinator op het Albeda
Sportcollege in Rotterdam. Tijdens mijn
opleiding heb ik veel ervaring opgedaan met
behulp van stages, het laatste jaar van mijn
opleiding heb ik stage gelopen in Barendrecht
als Buurtsportcoach voor de stichting Kijk Op
Welzijn. Van jongs af aan wist ik al dat ik in de
sport wilde werken.
Het werken met verschillende doelgroepen
brengt veel variatie tijdens mijn werk. Het is
altijd fijn om te zien wanneer de deelnemers
met plezier naar een activiteit komen en weer
weggaan met een lach op hun gezicht. Ik krijg
altijd veel enthousiasme wanneer deelnemers
gezellig en sportief meedoen.

Afgelopen zomer heb ik mijn studie
Sportkunde afgerond. Vervolgens heb ik voor
de functie uitvoerend Buurtsportcoach
gekozen omdat sport mijn passie is. Ik denk
dat ik dit in combinatie met mijn
enthousiasme kan overbrengen naar de
inwoners van Delft. Ik hoop op die manier iets
te kunnen betekenen voor Delft en zodoende
meer mensen met plezier te laten bewegen.
Ik ben Jeffrey van Veen en
ik ben sinds januari 2020
de nieuwe Buurtsportcoach
van Delft Voor Elkaar voor
de wijkgebieden Vrijenban,
Wippolder en Voordijkshoorn. Ik ben 21 jaar
oud en woonachtig in Poortugaal. Iedere
dinsdag en donderdag doe ik in de wijk
Voordijkshoorn de sport en spel activiteit
aanbieden voor de kinderen uit de wijk en van
Het Mozaïek. Op de dinsdag is dat in
wijkcentrum de Parel van 15:30-17:30uur. Op

Kees Duijndam, onze vakleerkracht
bewegingsonderwijs, is de contactpersoon
voor alle sportzaken en regelt met de
buurtsportcoaches het aanbod.
Mocht u vragen hebben kunt u zich ook altijd
tot hem richten: k.duijndam@scodelft.nl
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Wijkagent
Op 4 februari a.s. komt de wijkagent op de
locatie Voordijkshoorn kennismaken met ons
en met de kinderen en vertelt hij kort in elke
groep wat hij voor ons kan betekenen.
Hieronder stelt hij zich aan u voor:
Ik ben Remy Hartog en
sinds juni 2019 werkzaam
als wijkagent in Delft voor
de wijk Voordijkshoorn.
Ik wil als wijkagent
zichtbaar en dienstbaar
zijn voor de bewoners in
mijn wijk. Dit wil ik mede doen door op
bepaalde momenten ook aanwezig te zijn op
school en middels diverse projecten in de wijk.
Wilt u kennis maken of heeft een vraag laat
dan een bericht achter via 0900-8844 of via
politie.nl.
Ook al leuk om te melden is dat in
samenwerking met diverse instanties er een
bewonersmarkt georganiseerd gaan worden
voor de wijk Voordijkshoorn op woensdag 11
maart van 16:00 tot 19:00 uur in wijkcentrum
de Parel aan de Van Beresteynstraat 99, 2614
HE Delft. Ik hoop u ook daar te mogen
begroeten!
Mark Fiering werkt ook als wijkagent in de
Voordijkshoorn. Willem Molenaar is de
wijkagent voor wijk Hof van Delft.
Kunstklik
De school stimuleert het ontwikkelen van
creatief denken en een onderzoekende
houding. Wij willen kinderen creatief leren
omgaan met situaties, buiten kaders leren
denken, zelf problemen laten oplossen en
stimuleren zelf op onderzoek uit te gaan.
Creativiteit kan verrassen, stimuleren en
enthousiasmeren. In de dagelijkse lessen is
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hier aandacht voor door bijvoorbeeld het
stellen van open vragen, het geven van een
groepsopdracht of het bespreken van diverse
leerstrategieën. Specifieke aandacht hiervoor
komt tot uiting bij kunstzinnige vorming. De
creatieve vakken, kunst en cultuur worden
volgens een opgesteld plan aangeboden. De
didactiek van onderzoekend & ontwerpend
leren wordt ook ingezet.
Tijdens de projecten komen de volgende
kunstdisciplines aan bod:
• Cultureel erfgoed en techniek.
• Dans, drama en muziek.
• Handvaardigheid, tekenen en kunst.
• Media, fotografie en schrijven.
Bij het ontwerpen van de lessen en projecten
werken wij intensief samen met de VAK
(OPEN)Op de site www.cultuurhelden.nl krijgt
u een impressie te zien van de lessen.
Daarnaast neemt onze school deel aan
Kunstklik van de VAK. Dit is een
samenhangend kunstprogramma, waarin alle
kunstdisciplines eveneens aan bod komen.
Alle groepen doen twee à drie keer per jaar
mee aan een activiteit (buiten de school).
Samenwerking met de Kerk
Met de Hofkerk werken wij samen rondom de
christelijk feesten. Wij proberen één activiteit
per jaar samen met de kerk op te pakken en
ondersteunen elkaar waar nodig of mogelijk.
Een voorbeeld hiervan was de kerstviering in
de kerk. De dominee, Fred van Helden heeft
de viering voor de onderbouw en bovenbouw
geleid.
DOK (bilbiotheek)
Lezen, leesplezier en het prikkelen van de
fantasie door het lezen van geweldige boeken.
Naast de digitale wereld waarin wij leven,
blijft het super belangrijk om kinderen lekker
te laten lezen. Elke ochtend en middag start
de les met een kwartier lezen. De school heeft
een lidmaatschap bij DOK en haalt om de
zoveel weken een nieuwe wisselcollectie
boeken voor in de klassen.

www.mozaiekdelft.nl
directie.mozaiek@scodelft.nl

Locatie Voordijkshoorn
Van Alkemadestraat 2
2614 EP Delft
015-2134622

Op de locatie Voordijkshoorn is een
bibliotheek ingericht samen met DOK
(bibliotheek in Delft). Op de locatie Hof van
Delft wordt de bibliotheek beheerd door
leerkrachten. Mocht u thuis nog mooie, leuke
kinderboeken hebben die u niet meer
gebruikt, dan kunt u ze inleveren bij Femke
Herman (leerkracht groep C5).

Tot slot
Binnenkort zijn er voorstellingen voor peuters
en kleuters. Ouders met jonge kinderen zijn
van harte welkom!

TU: Meet the Professor
In deze periode komen verschillende
professoren van de TU op bezoek om een
gastles te geven aan leerlingen van groep 7 en
8. De professoren vertellen over hun werk op
de universiteit en over (actueel) onderzoek.
Op deze manier krijgen kinderen een inkijkje
in de wereld van de wetenschap.
Ook studenten delen hun kennis met het
basisonderwijs. Een aantal keer heeft onze
school meegedaan aan een proefjesmiddag
van een studentenvereniging.
Wij onderzoeken op dit moment de
mogelijkheden om nog beter samen te werken
met en gebruik te maken van de expertise van
de TU en het wetenschapsknooppunt.
Oproep voor kindertuinen

Wilt u ervoor zorgen dat u uw jongste
kinderen, die nog niet op school zitten, tijdig
aanmeld op school. Ik raad u aan dit rond de
eerste verjaardag van uw kind in orde te
maken! Dit voorkomt dat er straks geen plek is
voor uw kind.
Op de locatie Hof van Delft wordt een prachtig
lokaal gerealiseerd. Kinderopvang UP is druk
bezig met een plan voor de herinrichting van
de zolderruimte voor de BSO.
Groep 8 zal na de voorjaarsvakantie op zolder
les krijgen.
Natuurlijk geven wij u ook de gelegenheid om
een kijkje te nemen als het klaar is. Binnenkort
hoort u van ons wanneer u wordt uitgenodigd
voor een feestelijk kijkmoment!
Met een hartelijke groet,
Marianne Wijshake-Laarberg
directeur Het Mozaïek

