
 
 Nieuwsbrief 1 schooljaar 2018-2019 

Het nieuwe schooljaar is  gestart! 

Beste ouders en kinderen, 
 
Na 6 weken geweldig zomerweer en een heerlijke zomervakantie zijn we deze week 
weer gestart.  
Het team is de laatste vakantieweek al druk in de weer geweest om alles goed te or-
ganiseren en de lokalen in te richten, zodat afgelopen maandag iedereen kon begin-
nen. De komende weken staan in het teken van kennismakingsactiviteiten, nieuwe 
groepsregels maken en veel nieuwe dingen leren in je nieuwe groep. Spannend voor 
de kinderen en ouders en voor het team.   
Juf  Sofie geniet nog van haar bevallingsverlof samen met Vince en juf Eefje ver-
vangt haar in groep 4 en 5. Meester Kevin is gestart in groep 7 en juf Daphne in 
groep 1/2B. Juf Melanie komt op maandag– en dinsdagochtend voor de gymlessen 
van groep 3 t/m 8.  Nieuwe stagiaires  dit jaar zijn juf Lisa, meester Arnoud en mees-
ter Yannick. Alle nieuwe mensen stellen zich verder in deze nieuwsbrief aan u voor. 

 

 

 

Ouderparticipatie op het Mozaïek 
 
School en ouders hebben elkaar nodig. 
We delen de zorg voor de kinderen en 
hebben een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid, ieder vanuit zijn of haar eigen 
rol. Bij de informele ouderparticipatie is 
de hulp van de ouders 
voor de leuke activiteiten 
voor de kinderen onmis-
baar!  
Werkgroep Sinterklaas, 
Kerst, Carnaval, schoolfo-
tograaf, Pasen, Konings-
spelen, Laatste  
 

 
 
Schooldag en  luizenpluizen. We kunnen 
niet zonder enthousiaste en betrokken 
ouders. Zonder jullie kunnen veel leuke 
dingen niet doorgaan.  
Een nieuwe werkgroep is de werkgroep 

verkeer. Zij gaat leuke ver-
keersactiviteiten organi-
seren. Mocht je zin heb-
ben om mee te doen met 
1 van de werkgroepen 
meld je dan nu aan.  
Heb je nog vragen of twij-

fel je nog, informeer dan gerust bij de 
directeur.  

Het muziekproject start week 36, speel je mee met ons ‘schoolorkest’ ? 



Hallo iedereen, 
 
Mijn naam is juf Eefje en ben dit schooljaar gestart als nieuwe leer-
kracht op ‘t Mozaïek. 
Ik zal op dinsdag en woensdag lesgeven in groep 4  i.v.m. het beval-
lingsverlof van juf Sofie en vrijdag ben ik te vinden in de klas van juf 
Bonny. Graag stel ik mezelf even aan u voor.  
Ik ben 38 jaar en woon samen met mijn vriend Marco en twee zoontjes 
Rinke en Jelmer in het kleine Westdorpe. Ook ben ik in blije van ver-
wachting van ons derde kindje.  
Mijn vrije uurtjes besteed ik het liefst in huis aan mijn interieur, in de 
tuin of aan schilderen en tekenen. Ook breng ik graag tijd door met 
familie en vrienden. Ik heb veel zin om aan het nieuwe schooljaar te 
beginnen en hoop u gauw in school te mogen begroeten. 
Ik haal veel energie uit mijn werk en probeer middels mijn werk een 
beter persoon, een betere leerkracht en een betere collega te worden. 
Fijn om kennis met u te maken en ik zie u graag op het schoolplein! 

Nieuwe teamleden en stagiaires op het Mozaïek 

Hallo allemaal,  

 

Mijn naam is Daphne de Vos. Ik ben 22 jaar en woon in Zaamslag. Sinds een aan-

tal jaar werk ik als leerkracht bij onderwijsgroep Perspecto.  

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met sporten. Ik korfbal en in de winter ga ik 

graag skiën in Oostenrijk. Ik houd van gezelligheid en als het lekker weer is ben 

vaak buiten te vinden.  

Dit schooljaar begin ik als juf op Het Mozaiëk in groep 1/2b. Ik heb er erg veel zin 

in en kijk al uit naar alle leuke dingen die we met de klas gaan doen. Ik draag 

graag een steentje bij aan de ontwikkeling van de kinderen en ga er samen met 

de kinderen voor zorgen dat het een fijn jaar wordt!  

Hallo, 
 
Ik ben Melanie Versprille en ben 24 jaar. Afgelopen jaren heb ik de 
opleiding bewegingsonderwijs gedaan. Het aankomende jaar zal ik de 
gymlessen komen verzorgen op Het Mozaïek. Naast de gymlessen volg 
ik nog een studie om docent basisonderwijs te worden. In mijn vrije 
tijd houd ik me bezig met snowboarden en wakeboarden.  
Ik kijk uit naar een fijn en sportief jaar. 

  
Met sportieve groet, 
Melanie Versprille 
 

Drie leerteams voor rekenen, taal/lezen en pedagogisch klimaat/leren leren ontwik-

kelen samen de kwaliteit van ons onderwijs,  

‘goed worden en goed blijven’ 



Hallo, 
Mijn naam is Kevin Remie, ik ben 27 jaar oud en kom uit Goes. 
Sinds mei was ik werkzaam op het Mozaïek als invalleerkracht in de bovenbouw. 
Nu mag ik me echter, met groot genoegen, voorstellen als de vaste leerkracht van 
groep 7. 
Als persoon hecht ik grote waarde aan openheid, autonomie en wederzijds res-
pect. Als leerkracht probeer ik die waarden over te brengen en het beste te halen 
uit mijn leerlingen. 
Als collega stel ik mezelf open voor nieuwe ideeën en hoop ik anderen te inspire-
ren met de mijne. 
 
Vriendelijke groeten, 

Vanaf augustus komt Lisa van Hoorn uit Aardenburg in groep 4 en 5als stagiaire. Lisa  volgt de op-

leiding voor onderwijsassistente. Ze zit in het derde jaar. 

 
Even voorstellen: 
 
Ik ben Yannick Spruyt, 18 jaar en zal komend jaar leraar(in opleiding) zijn op 
jullie school. Ik ben 2e jaars student aan de PABO in Vlissingen en hoop over 
3 jaar leraar te zijn.  
Ik heb veel zin om aan de slag te gaan op jullie school, les te geven aan de 
kinderen en hen daarbij nieuwe dingen aan te leren.  
Zelf hoop ik natuurlijk ook veel te kunnen leren.  
Buiten de PABO ben ik werkzaam bij de Lidl. 

     Aktiviteitenkalender 
 

24 augustus  Start Gildefeesten, vanaf 14.00 uur zijn de groepen  op   

   het feestterrein samen met de leerkrachten, U kunt van  

   af 14.30 uur  uw kind (eren) daar ophalen. 

Week 35  Omgekeerde oudergesprekken, zonder de kinderen 

4 september  info ochtend kleutergroepen,  

  september  info middag groep 3 en 4 en     

 4 september  info avond groep 5 t/m 8, de kinderen zijn ook welkom! 

24-9 t/m 4-10 Kinderpostzegelactie 

 3    oktober  Perspectodag, alle kinderen vrij 

 3 t/m 14 oktober  Kinderboekenweek thema Vriendschap 

  5 oktober  Boekenmarkt 

11 oktober  Afronding van het muziekproject 

 

 

Hallo, 

Mijn naam is Arnoud Kouyzer. Ik ben 18 jaar oud en ik woon in Biervliet. Ik  ga dit 

jaar stagelopen in groep 6. Ik ben 2e jaars PABO student op de HZ in Vlissingen. 

Mijn hobby is voetballen, dit doe ik bij het 1ste elftal van vv Hoofdplaat. Ik heb erg 

veel zin in dit jaar en hoop dat ik veel bij kan leren! 


