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Feb 21 Gr 1-2 OBA bezoek 

 
Feb 

 
22 

Afsluiting thema: Modeshow 
gr 1-2 & Kids 

Feb 27 t/m 3 mrt Voorjaarsvakantie 

 
Mrt 

 
6 t/m 9 

Studiedagen 
 (alle kinderen vrij) 

 
Mrt 

 
10 

Extra vrije dag 
(alle kinderen vrij) 

Mrt 14 t/m 16 Rapportgesprekken 

 
Mrt 

 
16  

Spreekuurleerplicht en OKA 
08:30-09:30 

 
 
Mrt 

 
 
17 

Koffie met… Rapporten  
08:45 in het Engels 
09:30 in het Nederlands 

 
Mrt 

 
20 t/m 24 

Week van de Kriebels in je 
Buik 

Apr 5 Schoolfotograaf 

 

 

 
Rapportgesprekken online intekenen 
Na de voorjaarsvakantie staan de rapportgesprekken 
gepland. Het intekenen voor de rapportgesprekken 
gaat vanaf nu online via Social Schools. Dat is handig 
voor u en voor de leerkrachten. U kunt namelijk zelf 
een geschikt tijdstip kiezen. Maandag 20 februari kunt 
u zich vanaf 17:00 via Social Schools aanmelden voor 
het rapportgesprek. U krijgt hiervan een notificatie. In 
de onderstaande link vindt u een instructiefilmpje hoe 
u kunt intekenen: 
https://www.youtube.com/watch?v=tugl5jfJsME 
 
Het is dus belangrijk dat uw Social Schools account 
actief is anders kunt u zich niet aanmelden voor de 
gesprekken. De rapportgesprekken vinden alleen 
plaats in de week van 14 t/m 16 maart. U heeft aan het 
begin van het schooljaar een schoolkalender gekregen 
waarin deze data staan. De rapportgesprekken zijn 
verplicht en vinden alleen dan plaats. De leerkrachten 
hebben na schooltijd een druk schema en kunnen dus 
alleen in die week de gesprekken voeren. 
 
 
 

 
Oudertevredenheidspeiling 
Zoals u het inmiddels gewend bent, moeten we elk 
jaar het onderzoek van de sociale veiligheidsenquête 
van de school doen.  Het onderzoek wordt gedaan 
door middel van een anonieme enquête onder de 
leerlingen van de groepen 6,7,8 en enquêtevragen bij 
de ouders/verzorgers van alle kinderen van de school. 
Wij zijn zelf natuurlijk ook benieuwd naar uw 
bevindingen over bs Mobiel. 
De uitkomsten worden jaarlijks gepubliceerd op 
www.scholenopdekaart.nl  
Vandaag krijgen alle oudste leerlingen uit het gezin 
een enquêteformulier mee naar huis. Wij zouden het 
zeer op prijs stellen om deze formulieren ingevuld 
terug te mogen ontvangen volgende week.  
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking. 
 
Winterconcert groepen 5 t/m 8 Leerorkest 
De winterconcerten afgelopen vrijdag waren een 
groot succes. Er zijn veel ouders komen kijken naar 
hun kind(eren) en de groepen 1 t/m 4 hebben ook een 
concert bijgewoond. 
 

 

 

     MOBIEL 
Levensbeschouwelijk basisonderwijs 

“Altijd in beweging!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tugl5jfJsME
http://www.scholenopdekaart.nl/
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MR-vergadering 
Deze week hebben de leden van de 
medezeggenschapsraad (MR) vergaderd. Een van de 
besproken onderwerpen is de inhoud van de volgende 
koffie met…bijeenkomst. Deze zal namelijk gaan over 
de leerlingrapporten. Wij kunnen ons voorstellen dat 
er ouders zijn die het lastig vinden om de grafieken in 
het rapport af te lezen. Daarom wordt er een 
bijeenkomst georganiseerd om u daarbij te helpen. Op 
vrijdag 17 maart om 8:45 krijgt u informatie over hoe 
u het rapport moet lezen. Dit gebeurt dan in het Engels 
voor onze niet-Nederlandstalige ouders en om 09:30 
in het Nederlands.  
 
Modeshow peuters en kleuters 
Woensdag 22 februari sluiten de peuters en kleuters 
gezamenlijk het project ‘kleding en 
beroepen’ af met een 
spetterende modeshow! 
De ouders van de groepen 1/2 
hebben hiervoor een 
uitnodiging ontvangen. We 
hopen u allen te mogen begroeten om onze 
modekanjers te komen bewonderen! 
 
Spreekuur leerplichtambtenaar en ouder-en 
kindadviseur (OKA) 
Het eerste inloopspreekuur van onze 
leerplichtambtenaar (Henna Vabrie) en onze ouder-
en kindadviseur (Astrid Gondorf) heeft goede 
resultaten gehad. Daarom wordt het spreekuur 
herhaald. Het volgende spreekuur is op donderdag 16 
maart om 8:30. U kunt dan een afspraak maken of 
binnenlopen tijdens dit spreekuur. Dit preventieve 
spreekuur is bedoeld om verzuim te voorkomen. De 
leerplichtambtenaar kan advies geven om verzuim te 
voorkomen en geeft aan wat de gevolgen kunnen zijn 
van frequent verzuim. Sommige ouders worden op 
advies van de school uitgenodigd en anderen uit 
eigen voorzorg. (h.vabrie@amsterdam.nl of 
a.gondorf@oktamsterdam.nl). 
 
Studieweek team Mobiel 
Terwijl de leerlingen twee weken vrij zijn, heeft het 
team van Mobiel één week vakantie. In de week van 
6 t/m 9 maart werken de teamleden hard door en 
zitten we zelf weer in de schoolbanken. Zo krijgt het 
team de eerste training van ‘Het Leerinstituut’ om 
het leerpotentieel van ieder kind te benutten. Wij 
focussen ons op het geven van effectieve feedback 
en het hebben van hoge positieve verwachtingen van 
alle leerlingen. Er volgen dit schooljaar nog meer 

trainingen. Ook krijgen we een scholing over de 
methode Kriebels in je Buik. We bereiden ons dan 
voor op de week van de Kriebels in je Buik. En de 
leerkrachten zijn natuurlijk druk bezig met het 
schrijven van alle rapporten en de voorbereidingen 
voor de rapportgesprekken. We zullen dit harde 
werken ook afwisselen met gezellige momenten met 
alle teamleden. Al met al een intensieve en 
productieve werkweek. 
 
OBA Bibliotheekpassen 
Volgende week kunt u iedere ochtend en middag het 
bibliotheekpasje van uw kind ophalen. In de hal staat 
een feestelijk kraampje waar u zich kunt melden. U 
ontvangt dan het bibliotheekpasje van uw kind 
waarmee u gratis boeken kunt lenen in alle 
vestigingen van de OBA (Openbare Bibliotheek 
Amsterdam). Wij krijgen een nauwere samenwerking 
met de OBA. Dat betekent dat er vaker gebruik zal 
worden gemaakt van hun workshops zoals ‘Op 
bezoek bij de boekenbeer’ en speeddaten. Maar ook 
dat we onze eigen collectie leesboeken kunnen 
aanvullen en inspiratie krijgen om de leesmotivatie 
van onze kinderen te blijven stimuleren.  
Ps. Deze nieuwsbrief wordt eenmalig als papieren 
versie meegegeven aan de oudste leerlingen i.v.m. 
het kenbaar maken van het digitaal intekenen voor 
de rapportgesprekken. 

      FEBRUARI   

17 Zahra  4/5 

18 Joann  1/2B 

19 Faithevy  4/5 

23 Brian  1/2B 

24 Amalia  5/6 

26 Ishika  8 
 

  

MAART 

2 Shania  8                  

3 Phebe  4/5 

5 Jayden  1/2B 

8 Dominic  1/2A 

13 Ahmed  5/6 

15 Kaylah  3/4 

22 Marienio  8 

28 Alysha  8 
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