
De directie aan het woord….. 

Beste ouders/verzorgers van de kinderen 

van de Breede Hei,  

 

Na 6 weken vakantie gaat maandag de 

deur weer open voor u en de kinderen. Er 

heeft een verbouwing op de beneden 

verdieping plaatsgevonden. 

 

De kleutergroepen zijn verbonden met 

een doorgang tussen de lokalen en zitten 

naast de speelleergroepen van SKA, 

groep 3 heeft via een raam uitzicht op het 

leerplein, de speelleergroepen en BSO 

zijn ook volledig nieuw ingericht. 

Zoals u weet gebruiken we de term 

kindcentrum, omdat we samen gebruik 

maken van één gebouw, maar vooral 

omdat we willen samenwerken vanuit 

een zelfde visie op kinderopvang en 

onderwijs. De Breede Hei wil een veilige 

en inspirerende leer/speelomgeving zijn 

voor kinderen. Met het team van de 

Breede Hei, school en kinderopvang, 

hebben wij de nieuwe inrichting 

gerealiseerd en 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. Wilt u weten wie 

wij zijn, kijk dan op onze website. 

Aanstaande maandag 2 september 

starten we met een studiedag. Het team 

krijgt uitleg van sportivate, een 

organisatie voor sport en bewegen die 

spel en bewegingslessen tussen de 
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Agenda 

02-09-2019 Studiedag, 
Opening kind centrum 15.00 -16.00 uur 

02-09 t/m 20-
09-2019 

Gouden Start 

06-09-2019 Openingsfeest 

10-09-2019 Informatieavond groep 1 t/m 4 

12-09-2019 Informatieavond groep 5 t/m 8 

 Jarig in september 

5 Tobias  1-2 
5 Anne  3 

6 Aiden  4 
6 Mary  1-2 

7 Joury  1-2 
9 Berber  4 

10 Jesse  4 
11 Sam  8A 

12 Kirsten  5 
18 Lisa  5 

20 Alena  8A 
21 Bregje  6B 

21 Milan  8B 
23 Kai  5 

23 Angela  4 
24 Ilse  8B 

24 Merve  7 
25 Jalou  8A 

27 Alaiza  4 
29 Gianfranco  5 
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middag in de pauze op maandag en donderdag gaan verzorgen. We bespreken het jaarplan, 

onze ambities voor komend schooljaar. 

Opening nieuw schooljaar! 

We willen het schooljaar met de kinderen en met u graag openen van 15.00 tot 16.00 uur. Als u 

met uw kind naar de Breede Hei komt, kom dan via de achteringang. Daar is ontvangst, behalve 

als het regent, dan kunt u direct naar de groep. 

Gouden weken 

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 klas 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. In de tweede schoolweek zullen we u uitgebreider informeren 

over de Gouden Weken. 

Team de Breede Hei 

 
We zijn na een maand zomervakantie weer gestart!  
Iedere woensdag tussen 8:30 tot 10:15 uur.  
Je kunt hier samen spelen met je kid(s),  
koffie drinken, ervaringen delen en tips uitwisselen.  
Speelgoed is aanwezig en koffie en thee staan klaar, gratis en vrijblijvend.  
Leuk als je komt binnenlopen!  
Extra activiteiten (toegang is gratis):  
Wo 11 sept. om 9:30 uur komt Angelique Spaan iets vertellen over de natuurlijke manier waarop 
je je kinderen kunt helpen met homeopathie, als ze vallen of wondjes hebben, als ze gestoken 
zijn door een insect, als ze naar de tandarts zijn geweest of wanneer de kinderen ziek zijn (denk 
dan bv aan hoe om te gaan met koorts).  
Zaterdag 14 sept. tussen 10 en 14 uur is er weer Tweedehands Boekenmarkt.  
Kom gerust even langs voor kinderboeken of een boek voor jezelf.  
Wo 25 sept. om 9:30 uur is Astrid Nijland er met informatie over natuurvoeding.  
Wo 9 okt. om 9:30 uur is er een voorlees activiteit voor de kinderen.  
Waar: De Ontmoeting, De Bekroning 2 (achter Emiclaer).  
Meer info: http://www.bakkiekroost.nl/  
of mail: info@inloophuisdeontmoeting.nl  
Bakkie Kroost is een initiatief van GGD Regio Utrecht, Partou Kinderopvang, SKA Kinderopvang, 

Haptonomie Praktijk Schoneveld, Indebuurt033 en De Ontmoeting. 


