
De directie aan het woord….. 

Beste ouders/verzorgers, 

Inmiddels hebben we vier weken achter 

de rug en zijn we gewend aan de nieuwe 

inrichting. U zult gezien hebben dat de 

speelleergroepen en BSO van Ska ook 

volledig nieuw zijn ingericht. Dit doen we 

op basis van visie op onderwijs en 

opvang, hoe kunnen we zo goed mogelijk 

samenwerken. We werken aan dezelfde 

thema’s en doen leuke activiteiten 

samen. In de middag werken de groepen 

1/ 2 en 3 groep doorbrekend. Een aantal 

kinderen van groep 1/2 gaan naar groep 

3 en kinderen van groep 3 kunnen 

spelend leren in groep 1/2. De overgang 

voor de kinderen is op deze manier niet 

zo groot, ze hebben veel plezier en leren 

veel van elkaar. 

Jaarkalender 

Op de jaarkalender op de website kunt u 

alle activiteiten vinden van dit schooljaar. 

De schoolfotograaf komt dit schooljaar op 

2 en 4 oktober en niet op 1 en 3 oktober 

zoals eerder stond vermeld. 

Studenten 

De komende periode hebben we weer 

veel studenten in verschillende groepen. 

De studenten komen van de PABO en 

van ROC Midden Nederland. 

Verkeer 

U brengt uw kind naar school. Een auto 

staat dubbel geparkeerd, er springt een 

kind uit terwijl een andere auto achteruit 

steekt. Op het voetpad fietsen kinderen 

slalommend langs wandelaars om op tijd 

op school te komen. Herkent u dit ook? 

Het is een dagelijks en vaak gevaarlijk 

tafereel. Als u uw kind met de auto naar 

school brengt dan willen wij u 

nadrukkelijk vragen of u de auto in een 

parkeervak wil parkeren en uw kind 

lopend naar school wil brengen. Als u met 

de fiets komt willen wij u vragen te lopen 

op het voetpad met de fiets aan de hand. 

 

Datum: 26-09-2019 
Jaargang: 28 
Aflevering: 02 
Redactie: f.verdiesen@kpoa.nl 
Agenda 

23-09 t/m 
27-09 

Week tegen Pesten, 

alle appeltjes horen erbij 
25-9 / 27-9 Oud Papier 

03-10 t/m 
11-10 

Kinderboekenweek 

02-10 en 
04-10 

Schoolfotograaf 

18-11 t/m 
21-11 

Ontwikkelingsgesprek 1 en 
adviesgesprek groep 8 

05-12-2019 Sinterklaasfeest 

18-12-2019 Kerstviering 

16-01-2020 Studiedag 

14-02-2020 Rapport 1 

17-02 t/m 
20-02-2020 

Ontwikkelingsgesprek 2 en adviesgesprek groep 8 

21-02-2020 Carnaval 

02-03 t/m 
13-03-2020 

Zilveren weken 

16-03 t/m 
20-03-2020 

Complimentenweek 

09-04-2020 Paasviering 

17-04-2020 Koningsspelen 

13-05-2020 Schoolreis groep 4 t/m 7 

14-05-2020 Schoolreis groep 1 t/m 3 

26-05 t/m 
29-05-2020 

Avondvierdaagse Hoogland 

26-06-2020 Studiedag 

29-06 t/m 
01-07-2020 

Ontwikkelingsgesprek 3 

01-07 t/m 
03-07-2020 

Kamp groep 8 

08-07-2020 Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO 

09-07-2020 Rapport 2 

10-07-2020 Eindejaarsactiviteit 

Jarig in september 

27 Alaiza  4 

29 Gianfranco  5 
Jarig in oktober 

2 Dessieny  3 

3 Tobias  5 
6 Lara 6A 

8 Nicole 7 
9 Keano 7 

11 Pepijn  3 
12 Iris 8B 

13 Reda  4 
17 Malou 6A 

19 Nichan  6A 
19 Sem  5 

24 Isabelle  8B 
25 Isabel  8A 

26 Jurre 8A 
27 Fréderique 8B 

29 Ava 1-2 

30 Romy 8B 

30 Sjoerd 6A 
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Gaat uw kind op de fiets, laat ze dan afstappen en lopend verder gaan over het voetpad. 

Vanaf volgende week gaan we de paaltjes weer neerzetten aan de overkant van de 

school(Dopheide) zodat het weer duidelijk is waar u niet kan parkeren.  Dit gaan we een week 

doen, we hopen dat het voor iedereen weer duidelijk is waar niet mag worden geparkeerd. Het 

gaat tenslotte om de veiligheid van de kinderen.  

Sportivate 

Op maandag en donderdag wordt de pauze begeleid door Sportivate. Sportivate heeft de 

afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Speel en Beweeg Pauze op diverse 

scholen. Zij richten zich tijdens de activiteiten op ontwikkeling, op motorisch vlak, en op cognitief 

en sociaal-emotioneel vlak. Zij stimuleren positief beweeggedrag en werken hierbij, bewust of 

onbewust, aan doelstellingen samen met de kinderen. 

G O U D E N   W E K E N  
 
Ook dit schooljaar hebben wij de Gouden Weken weer ingezet om 
een goede basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas en binnen 
de school.  
De eerste weken van een nieuw schooljaar zijn erg belangrijk voor 
het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas. De 
kinderen verkennen elkaar, de leerkracht(en) en de regels. 
Om de kinderen te stimuleren zich aan de schoolregels te houden, 
worden er gouden munten uitgedeeld. In de groepen wordt het 
aantal verdiende munten bijgehouden middels een thermometer. 
Daar wordt dan vervolgens bij een x aantal munten een beloning 
aan gehangen.  
Ook worden er in de groepen verschillende groepsvormende activiteiten gedaan, waardoor de 
leerlingen elkaar goed leren kennen.  

Een goede start is het halve werk! 



Geboren 

 

Onze lieve collega Esther en haar vriend Pieter en hun zoon Jip hebben er een lief broertje bij. 
Het team wenst hen veel geluk met dit nieuwe kleine wondertje. 
 

Er zijn veel dingen in het leven, 

die u versteld doen staan. 

Maar het mooiste op aarde, 

is nieuw leven, uit liefde ontstaan. 

 

 
 
 



ROTS & WATER op de Breede Hei 

Afgelopen schooljaar hebben Lisanne en Elles een cursus tot 

Rots & Watertrainer gevolgd. Rots & Water is een bewezen 

effectieve methode om de weerbaarheid bij kinderen te 

vergroten. Kinderen leren hun krachten kennen en leren hun 

grenzen duidelijk aangeven. Dit schooljaar starten Lisanne en 

Elles met het geven van de training aan verschillende groepen. 

Elles zal starten in groep 7 en Lisanne in groep 8a. Vervolgens 

zal er gekeken worden welke groepen nog meer belang zullen 

hebben bij deze training later dit schooljaar.  

 

Rots & Water 

Het doel van het Rots & Waterprogramma is het vergroten van de communicatie- en sociale 

vaardigheden en welzijn bij kinderen. Ook helpt het bij het voorkomen en/of verminderen van 

sociale problemen zoals pesten, conflicten en uitsluiting.  

ROTS WATER 

Zelfvertrouwen hebben Aardig zijn 

Denken aan jezelf Hulpvaardig zijn  

Zelfbeheersing hebben Denken aan een ander 

Weten wat je wilt Contact maken 

Staan voor je mening Creatief zijn 

Durven en doen Flexibel zijn 

Doelgericht zijn Kunnen luisteren 

 

Voor vragen kunnen jullie terecht bij Lisanne of Elles 

Spaart u mee voor de schoolbieb? 

Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert 

Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken 

stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit 

te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er 

meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

 U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna 
winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2019 in op school bij juf Irma in groep 3. 

 Wij (leerkrachten van de Breede Hei) leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel. 

 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon. 

 We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

 

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor 

de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 

Namens het team van de Breede Hei 

Irma van Drie 



De MR zoekt enthousiaste ouder/verzorger vertegenwoordiging 

 

In de laatste Kattenbel voor de zomervakantie hebben we al aangegeven dat we na de vakantie actief op 

zoek gaan naar enthousiaste ouders/verzorgers voor de vertegenwoordiging in de MR. Aan het einde van 

het vorige school jaar heeft Ingrid van de Groep aangegeven dat zij haar MR activiteiten beëindigd. Guido 

Visser heeft zijn eerste termijn inmiddels vol gemaakt en is herkiesbaar voor een volgende periode.  

Vind je het leuk om je te verdiepen in de wereld achter de schermen van de school en een actieve bijdrage 

te leveren aan de ontwikkeling van De Breede Hei? 

Meld je dan aan voor 7 oktober via het e-mailadres; mrdebreedehei@KPOA.nl met een korte motivatie. 

Als meerdere kandidaten zich aanmelden worden er verkiezingen gehouden onder de ouders om te 

bepalen wie lid wordt van de MR. 

De MR komt normaal gesproken 6 maal per jaar bij elkaar, bijzonder situaties kunnen aanleiding geven 

voor een extra vergadering. De leden van de MR worden in principe verkozen voor een periode van drie 

jaar. 

Als er nog aanvullende vragen zijn dan beantwoord ik die graag.  

Guido Visser (visser.guido@gmail.com) 

Voorzitter MR 

Spaart u mee voor de schoolbieb? 

Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert 

Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken 

stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek 

uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er 

meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

 U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna 
winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2019 in op school bij juf Irma in groep 3. 

 Wij (leerkrachten van de Breede Hei) leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel. 

 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een 
waardebon. 

 We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  
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Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor 

de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 

Namens het team van de Breede Hei 

Irma van Drie 

Aanmelding voor het Vormsel 2020 gestart 
Vanaf heden kunnen kinderen die in groep 8 zitten 
aangemeld worden om mee te doen met de 
vormselvoorbereiding.De parochie heeft de kinderen 
persoonlijk aangeschreven per brief of per email in de 
laatste week van augustus. 
Het Vormsel vindt dit jaar plaats op 19 januari in de 
H.Kruiskerk. 
Wie geen uitnodiging heeft ontvangen kan deze 
opvragen bij vormselolva@gmail.com of via de school. 
De brief is ook te vinden op de website van 
katholiekamersfoort.nl, bij het bericht ‘Doe mee aan de 
vormselvoorbereiding'. 
Wacht niet te lang met aanmelden! De startavond van 
de vormselvoorbereiding is al op 23 september. 
Meld uw kind daarom zo snel mogelijk aan met de in 

de brief gevraagde gegevens (deze staan op de tweede bladzijde) via vormselolva@gmail.com. 
Hier kunt u ook terecht voor meer informatie. 
 
Bezig zijn met een bijbelverhaal 
 
Samen met uw kind van 4 tot 6 jaar bezig zijn met een bijbelverhaal. Dat doen we in de Samen 
Geloven groep. 

Acht keer per jaar komen we op zondagmorgen een uurtje bij 
elkaar rond een verhaal. We zingen samen, steken een 
kaarsje aan, doen een spelletje en maken een werkblad in 
het kleurrijke werkboek. Zo maken de kinderen op een 
speelse manier kennis met de Bijbel, de kerk, haar feesten 
en sacramenten. 
We horen de mooie verhalen uit het Oude Testament. En 
natuurlijk ook de verhalen van Jezus. 

Acht verhalen doen we in de groep, in het boek blijven er dan 
nog acht over om thuis met uw kind te lezen, en de 
werkbladen te maken. Zo bent u samen met uw kind met 
geloof bezig, op een gemakkelijke manier. Terwijl de 
kinderen hun werkblad maken, hebben de ouders ook tijd 
voor ontmoeting. 

De eerste bijeenkomst is op 13 oktober, van 11 tot 12 uur, op 
de Sint Martinuspastorie. De kosten voor het hele project, 

inclusief werkboek zijn €15,- 
U kunt aanmelden via olva.samengeloven@gmail.com 
Daar kunt u ook meer informatie krijgen. 
De bijeenkomsten zijn 1 x per maand, de data houden rekening met de schoolvakanties. 

We hopen dat u met uw kleuter meedoet bij Samen Geloven! 

Klaartje Hadida en pw. Edith Vos  
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Wijkpicknick 
5 oktober Hof der Gedachten 

  

 

 

  

 

 

Aanmelden  

 

   

In De Week van de Ontmoeting (1-8 oktober 2019) is er een  wijkpicknick op 

zaterdag 5 oktober van 11.30-14.00 op de Hof der Gedachten. 

 

Neem zelf je eigen lekkers en drankjes mee, een kleedje of stoel en ontmoet mede 

wijkbewoners. Iedereen is van harte welkom! 

mailto:wijkpicknick@gmail.com?subject=aanmelding%20pickcnick


 

 

Tijdens de picknick worden er ook een aantal activiteiten voor kinderen 

georganiseerd en is er een verhalententoonstelling van tien Kattenbroekers met 

een mooi verhaal. 

Markt 

Verder zal er ook een markt worden opgezet waar initiatieven en organisaties uit 

de wijk zich kunnen presenteren. Mocht u willen deelnemen aan deze markt met 

uw initiatief/organisatie meldt u zich dan aan bij Jessica de Ruijter via de 

bovenstaande aanmeldknop of via wijkpicknick@gmail.com. Dan kunnen we 

ervoor zorgen dat u ruimte krijgt in een marktkraampje.  

 

Vrijwilligers 

Op de dag zelf kunnen we wat extra handen gebruiken dus vindt u het leuk om te 

helpen bij de picknick neem dan ook gerust contact op via het bovenstaande 

mailadres.  

 

Zegt het voort 

We zijn al via verschillende kanalen ruchtbaarheid aan het geven aan de 

wijkpicknick en willen ook graag u vragen om bredere bekendheid eraan te geven. 

Dus zegt het voort! 

Nodig bekenden, buren, klanten, medewerkers etc uit voor de wijkpicknick. Samen 

maken we er een gezellige middag van!  

  

 


