
 

 

 

Nieuwsbrief december 2021 
Dit is alweer de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. 
Naast alle coronaperikelen is er ook nog ander nieuws 
te delen, dus lees deze nieuwsbrief goed. 
Over het vervolg van de schoolgang na de 
kerstvakantie informeren wij u in de vakantie, na de 

persconferentie en intern overleg bij Attendiz.  

Deze nieuwsbrief én meer informatie is te vinden op 
onze website: www.vso.hetmozaiek-attendiz.nl 
 

Decembermaand 
Wederom een bijzondere decembermaand. Ondanks 
alle maatregelen hebben we de sinterklaas- en 
kerstviering door kunnen laten gaan, al was het in 
aangepaste vorm. Naast het schoolse leren hechten we 
veel waarde aan de sociale activiteiten die voor onze 

leerlingen leuk én belangrijk zijn. Sinterklaas is op 
verschillende manieren gevierd: lootjestrekken, bingo, 
cadeautjesspel, surprises en gedichten. Ook de X-mas 
walk through was een succes. We konden het jaar toch 
nog afsluiten met de leerlingen en samen hebben we 
chocolademelk gedronken, spelletjes gedaan, foto’s 

gemaakt en de leerlingen kregen een goody-bag mee 
naar huis. Toch nog een fijne afsluiting van het jaar!  
 

Hilke Brughuis naar OCR/Meander 

Met ingang van 1 maart 2022 wordt Hilke Brughuis 
waarnemend directeur bij het OCR en De Meander. Zij 
is sinds 4 jaar directeur van VSO Het Mozaïek en heeft 
belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de 
school en onze positie in de regio. Zij blijft verbonden 
aan VSO Het Mozaïek maar zal een groot aantal taken 
overdragen aan Lidia Vleugels die, momenteel als 

adjunct-directeur, inmiddels enige jaren verbonden is 
aan VSO Het Mozaïek. Myrthe Eising zal de functie van 
waarnemend adjunct-directeur gaan vervullen. 
 

Rapportgesprekken  
In een eerdere versie van onze planning staan de 
rapportgesprekken meteen na de kerstvakantie 
gepland. De rapporten gaan echter mee op 28 januari, 
dus de rapportgesprekken zullen daarna plaatsvinden. 
U wordt hiervoor uitgenodigd door de mentor van uw 

zoon/dochter. 
 

Herinnering ouderbijdrage 

We willen de ouders/verzorgers die nog niet betaald 
hebben verzoeken alsnog de bijdrage van €30,00 over 
te maken op: 
IBAN    : NL38RABO 0152 3791 93 
t.n.v.    : Stichting Attendiz inz. Mozaïek Almelo VSO 
o.v.v.   : Ouderbijdrage 2020-2021 + naam leerling 

Wij realiseren ons dat de ouderbijdrage een vrijwillige 

bijdrage is. Toch zijn de inkomsten nodig om bepaalde 
activiteiten te kunnen blijven doen. 

Tips tegen je coronadip 
Voor leerlingen die zich even niet zo prettig voelen. Of 
veel piekeren, of moeite hebben met concentreren 
heeft het Nederlands Jeugdinstituut op onderstaande 
site wat tips: Tips tegen je coronadip - NJI 
 

Gebruik mobiele telefoon  

In de huidige tijd hebben we te maken met vele 
manieren van contact in met name de digitale wereld. 

Leerlingen benaderen elkaar via diverse kanalen, zoals 
Whatsapp, Instagram, Snapchat. Dit gebeurt helaas 
niet altijd op een positieve manier. Wij worden op 
school geconfronteerd met het plaatsen van zorgelijke 
uitingen op sociale media en internet. Dit gebeurt ook 
onder lestijd, met alle gevolgen van dien. Om te 
voorkomen dat leerlingen niet aan de les toe komen, 

hebben we een aantal afspraken gemaakt: 
 

In de onderbouw is het volgende afgesproken: 
-De mobiel zit in de tas.  
-De mobiel staat uit (geen geluid & geen trilfunctie). 

-Ziet of hoort de docent jouw mobiel, zonder dat 

hiervoor toestemming is gegeven, dan wordt deze voor 
de rest van de dag ingenomen. Uiteraard zijn 
uitzonderingen mogelijk (zoals inzetten voor gebruik 
tijdens de les of het luisteren van muziek), maar dit 
mag alleen met toestemming van de docent.  
 

In de bovenbouw geldt dat leerlingen zelf voor hun 
telefoongebruik verantwoordelijk zijn, maar tijdens de 
lessen mogen leerlingen hun mobiel niet gebruiken, 
dus ook niet als rekenmachine. Mocht een leerling toch 
zorgen voor overlast door telefoongebruik, dan wordt 

er met de bewuste leerling een afspraak gemaakt dat 
hij/zij de telefoon inlevert voor aanvang van de lessen 
en dat de telefoon mag worden opgehaald voor de 
leerling weer naar huis gaat. U zult hiervan dan op de 
hoogte worden gebracht.  

We willen door deze afspraken streng te gaan inzetten 

de focus van de leerlingen zoveel als mogelijk op het 
onderwijs krijgen en hopen op uw begrip. 
Wanneer u tips nodig heeft over mediaopvoeding kunt 
u eens kijken op https://www.nji.nl/mediaopvoeding. 
 

Belangrijke data 
25 dec. t/m 7 jan.  Kerstvakantie 
20 januari  Verkorte lesdag (’s middags vrij) 
28 januari  Rapporten mee 
31 januari   Studiedag (leerlingen vrij) 
9 februari  Verkorte lesdag (’s middags vrij) 
21-25 februari   Voorjaarsvakantie 
 

Het team van VSO het Mozaïek wenst u een fijne 
kerstvakantie en alvast een gelukkig, maar bovenal 

gezond 2022! 
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