
Op weg naar goud 

Beste ouders/verzorgers van de kinderen 

van de Breede Hei,  

Na 6 weken vakantie gaat maandag 27 

augustus de schooldeur weer open voor 

u en de kinderen. Met het team hebben 

wij afgelopen week de voorbereidingen 

gedaan om het schooljaar goed te 

kunnen starten. Wij zijn er klaar voor en 

hebben er zin in om de kinderen weer te 

gaan begeleiden, zodat ze verder 

kunnen groeien en ontwikkelen. Als u 

maandag met uw kind naar school komt, 

kom dan via de achteringang, daar is het 

ontvangst. We proosten dan samen op 

een mooi en leerzaam nieuw schooljaar. 

Daarna ontmoeten wij u graag in de hal 

voor een kop koffie of thee. 

Een goed begin is het halve werk! Dit 

geldt zeker voor de groepsvorming aan 

het begin van het schooljaar. De eerste 

weken van het schooljaar zijn cruciaal 

voor het creëren van een fijne sfeer in de 

groep. Kinderen verkennen elkaar, de 

leerkracht en de regels en ook het 

groepsvormingsproces begint na een 

vakantie weer helemaal opnieuw. De 

weken waarin dit proces plaatsvindt 

noemen we de Gouden start. Bij de 

Gouden start ligt het accent op 

groepsvormende activiteiten en 

oudercontact. De dynamische driehoek 

tussen leerkracht, kind en ouder staat 

centraal. In de groep zullen er in de 

eerste weken dagelijks activiteiten 

plaatsvinden in het kader van de Gouden 

Weken. Van de leerkracht ontvangt u ook 

een bericht hierover via de Parro. In de 

tweede schoolweek zullen we u 

uitgebreider informeren over de Gouden 

Weken.  

We betrekken tijdens de gouden weken 

de regels van de school, deze worden 

met de kinderen besproken en zichtbaar 

in de school opgehangen. Hier komen 

groepsafspraken uit voort. Samen spelen 

en werken, iedereen mag meedoen. Na 

de groepsafspraken spreken we 
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Agenda 

27 aug. t/m 21 

sept. 

'Gouden start'; groepsvorming 

4 sept. Informatieavond 1 t/m 4 

6 sept. Informatieavond 5 t/m 8 

10 sept. Studiedag; Startgesprekken 

14 sept. Studiedag; Startgesprekken 

24 t/m 28 sept. 
Week tegen Pesten; 

alle appeltjes horen erbij 

3 t/m 12 okt. Kinderboekenweek 

3 en 5 okt. Schoolfotograaf 

18 okt. Koffieochtend 

22 okt. t/m 26 okt. Herfstvakantie 

19 t/m 22 nov. Ontwikkelingsgesprek 1/ adviesgesprekken 

groep 8 05 dec. Sinterklaasfeest 

19 december Kerstviering 

14 januari Koffiemiddag 

15 februari Rapport 1 

18 t/m 21 februari Ontwikkelingsgesprek 2/ adviesgesprekken 

groep 8 
22 februari Carnaval 

28 maart Koffiemiddag 

12 april Koningsspelen 

18 april Paasviering 

14 mei Schoolreis groep 4 t/m 7 

21 Uni 24 mei Avond4daagse Hoogland 

28 mei Koffiemiddag 

4 juni Schoolreis groep 1 t/m 3 

19 t/m 21 juni Kamp groep 8 

1 /m kid Ontwikkelingsgesprek 3 

io juli Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO 

11 juli Rapport 2 

12 juli Eindejaarsactiviteit 

16 juli Afscheid groep 8 / Musical 

 

Jarig in augustus 

26 augustus Jerre 7B 

27 augustus Thom 4 

27 augustus Giulia 3 

27 augustus Sem 7B 

28 augustus Dylana 7A 

Jarig in september 

5 september Anne 1-2A 

6 september Aiden 3 

7 september Jouryl 1-2A 

9 september Berber 3 

9 september Alex 8 

9 september Susanna 8 

10 Noa Troost (2007) 8 

10 Jesse Zwartelé (2012) 3 

11 Sam Greefhorst (2008) 7A 

12 Kirsten Muller (2011) 4 

15 Keano Schilderinck (2007) 8 

17 Karlijn Hoogebeen (2007) 8 

18 Lisa Perdeciyan (2010) 4 

19 
Sofie van de Groep 
(2011) 

4 

20 Alena Dargel (2008) 7A 

21 
Bregje van den Broek 
(2010) 

5B 

21 Bo Brouwers (2009) 5B 

21 Milan Meulman (2008) 7B 

23 Kai Oertel (2011) 4 

23 Angela Shao (2012) 3 

24 Ilse van der Meij (2007) 7B 

Kattenkreet 

Gouden zaken doen 
(Voorspoed in zaken) 
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zichtbaar gedrag af. ‘Wat zie ik als ik iedereen mee laat doen?’ De groepsafspraken worden 

zichtbaar in iedere groep gehangen. 

Tijdens de gouden weken hebben we ook de startgesprekken met ouders en kind op 10 en/of 14 

september. Samen kijken we naar het komende jaar. Wat zijn onze verwachtingen, zijn er wensen 

enz. U wordt op één van deze dagen uitgenodigd en ontvangt hier volgende week een uitnodiging 

van de leerkracht via de Parro. 

Nieuwe collega 

We verwelkomen ook onze nieuwe collega Shirley Menssink, zij zal groep 7A gaan doen op 

maandag, donderdag en vrijdag de eerste maand na de zomervakantie. Shirley is een ervaren 

leerkracht in alle groepen en heeft het afgelopen schooljaar bij ons les gegeven aan groep 1/2. 

Voor de zomervakantie zijn we druk bezig geweest met de invulling van de vacature groep 7. We 

hebben nog geen geschikte kandidaat gevonden. We zijn blij dat Shirley Menssink de eerste 

maand na de zomervakantie wil starten in groep 7. Dit geeft ons de tijd en mogelijkheid om een 

geschikt iemand te vinden. 

Shirley zal zich in de volgende Kattenbel zich aan u voorstellen. 

 

Inrichting Kind Centrum 

We zijn donderdag 23 augustus met het team gestart 

met een studiedag rondom de inrichting van het Kind 

Centrum. Ska en de Breede Hei willen goed 

samenwerken vanuit eenzelfde visie op opvoeding en 

onderwijs. 

Voor de zomervakantie zijn we als team bij elkaar 

gaan zitten over de inrichting die past bij deze visie. 

Afgelopen donderdag zijn we geweest bij een 

leverancier voor schoolmeubilair. 

De inrichting van de klas zal bij sommige groepen al 

anders zijn, de leerkracht zal u informeren tijdens de 

informatieavond. 

Maandag gaan we met elkaar het nieuw logo van de 

school onthullen. We hebben er zin in! 

 



 


