
De directie aan het woord….. 

Beste ouders/verzorgers, 

Een veilige school vinden we belangrijk, 

ieder kind en iedere leerkracht moet zich 

veilig voelen op school. Het creëren van 

een groep met een prettige sfeer, is een 

belangrijke basis voor een goed 

leer/leefklimaat. Daar werken we aan 

door in iedere groep het schooljaar te 

starten met de gouden weken. 

Tijdens de gouden weken wordt veel 

aandacht besteed aan de regels van de 

groep en aan het gedrag (normen en 

waarden) van de kinderen. We gaan veel 

in gesprek met kinderen over hoe je met 

elkaar omgaat (normen en waarden) en 

spreken kinderen en ouders ook hierop 

aan. Ieder kind heeft iemand nodig om 

zich veilig te ontwikkelen, thuis is dat de 

ouder/verzorger, op school is dat de 

leerkracht, samenwerking tussen thuis en 

school is daarom zeer belangrijk. 

 

Omdat we vinden dat het belangrijk is dat 

iedereen zichzelf kan zijn en dat er 

onderling respect en vertrouwen is 

hebben we dit jaar meer tijd besteed aan 

de ‘normingfase’ van de gouden weken. 

Tijdens de ‘normingsfase’ is meer tijd 

besteed aan: 

 Eigen normen en waarden helder 
hebben. 
 Kinderen laten meedenken over het 
omgaan met elkaar. 

 

Datum: 01-11-2019 
Jaargang: 28 
Aflevering: 03 
Redactie: f.verdiesen@kpoa.nl 
 

Agenda 

11-11-2019 Sint Maarten 
Lampionnenoptocht 18.30 uur 

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 

14-07-2020 Afscheidsavond groep 8/musical 

17-07-2020 Studiedag 

 

 
 

Jarig in november 
 

1 Müjde 6A 

2 Lieke 6A 
3 Djoya 4 

3 Forlan 6A 
5 Jill 1-2 

7 Eymen 1-2 
8 Xavi 8A 

9 Elize 4 
9 Lina 6B 

12 Thirza 3 
13 Liberty 5 

16 Milan 8A 
26 Stijn 1-2 

27 Sophia 3 
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 Positieve feedback geven op goed gedrag. 
 Actief overzicht houden op de groep. 
 Gesprekken voeren over de groepssfeer. 
 Regel gestuurd werken aan gedrag. 
 Oefenen/naspelen van (on)gewenst gedrag 

Het resultaat tot nu toe is: 

Als team hebben we iedere week overleg over de groepssfeer en hoe kinderen met elkaar 
omgaan. We spreken kinderen aan op de gedragsregels en het hanteren deze consequent, ook 
als deze worden overtreden. Ouders worden betrokken voor een goede afstemming tussen 
school en thuis. Deze afspraken zijn belangrijk en daar mogen we elkaar ook over aanspreken. 
Samenwerking is de rode draad tussen ouders en school en tussen ouders onderling. Dit vormt 
de basis voor het welbevinden van kinderen en een positieve groepssfeer. Een laagdrempelig 
contact met ouders vinden wij daarbij zeer belangrijk. Wanneer we elkaar goed op de hoogte 
houden, dan kunnen we er samen voor zorgen dat uw kind en alle kinderen zich veilig voelen, 
zowel thuis als op school. 

Alle appeltjes horen erbij! 
 
In de week van 23 september was het de week tegen pesten. In de klassen is hier aandacht aan 
besteed door te kijken naar het televisieprogramma ‘de Anti Pestclub’ en dit vervolgens met elkaar 
na te bespreken.  



Respect stond deze week centraal. Wat is respect? Wanneer toon je respect en wanneer niet? 
Met de hele school is er een muur van respect gebouwd. Mooi om te zien hoe ieder kind op zijn 
eigen manier een steentje heeft bijgedragen. 

 
Vanuit de MR 

 

Het nieuwe jaar is weer een paar weken oud en de MR is ook gestart met het nieuwe schooljaar. 

Voor de docenten was het een bijzondere start met nieuw meubilair en de nodige verbouwingen 

aan het gebouw. Het is voor iedereen nog even wennen aan het nieuwe meubilair en ook nog 

niet alles is geleverd. De lichte kleuren en uniformiteit in de spullen geeft rust in de klassen en de 

eerste ervaringen zijn positief.  

Vanuit de directie kwam de mededeling dat bij meerdere scholen de deelname aan de 

avondvierdaagse ter discussie staat. De voornaamste reden om niet meer mee te doen zijn de 

conflicten door ongepast gedrag van zowel ouders als leerlingen. De avondvierdaagse wordt als 

school gelopen en iedereen is door de t-shirts ook zo te herkennen. Klachten over voorvallen 

tijdens de vierdaagse komen dan ook bij de betreffende directies terecht. De Breede Hei wil graag 

blijven meelopen met de vierdaagse, maar herkent zich ook in de afweging om het niet meer te 

doen. Bij de volgende MR-vergadering wordt aandacht besteed aan de avondvierdaagse en wat 

er nodig is om ervoor te zorgen dat het voor iedereen vier mooie avonden gaan worden. 

De volgende MR-vergadering is op maandag 11 november. Vragen of opmerkingen mogen altijd 

naar de MR leden of mail naar mrdebreedehei@KPOA.nl 

Namens de MR, Guido Visser 
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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 13 nov. om 9:15 uur over gezonde voeding 
Alice Koster is gewichtsconsulent en zal iets vertellen over hoe je bij het uitkiezen van 
voedingsmiddelen gezonde(re) keuzes kunt maken. Welke informatie staat er vermeld op het 
etiket van een product? En waar moet je dan op letten? Hoe kun je producten met elkaar 
vergelijken en welke hulpmiddelen bestaan hiervoor? In de supermarkten vind je steeds meer 
producten en veel fabrikanten vermelden op de verpakking teksten als ‘rijk aan calcium’ of ‘bron 
van vezels’. Zijn deze producten gezonder dan de producten waar het niet op staat? Alice zal 
uitleg geven waar je op kunt letten als je voor je kind (en voor jezelf) gezondere producten wilt 
kopen.  
Wo 27 nov. om 9:15 uur over ontspannen  

Janine Greven van SKA komt iets vertellen over hoe ze bij SKA de balans voor kinderen creëren 

tussen inspannen en ontspannen. 

Alle ballen even laten vallen voor mantelzorgers: do 21 nov. 19:30 -21:30 uur 

Zorg jij langdurig voor bijv. je partner, ouder of kind en heb je behoefte aan iets leuks? Dan is 
deze avond voor jou! Even ontspannen met koffie, taart, massage, voetreflex, kleurenanalyse of 
make-up advies. Eigen bijdrage inclusief koffie/thee: €3,- .  
Meer info en aanmelden: info@inloophuisdeontmoeting.nl 
Tweedehands Boekenmarkt: zaterdag 30 nov. tussen 10 en 14 uur  

Kom gerust even langs voor kinderboeken of een boek voor jezelf.  

 

Waar: De Ontmoeting, De Bekroning 2 (bij 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. 

http://www.bakkiekroost.nl/


Uitnodiging Sint-Maarten 

  

Op maandag 11 november is het weer zo ver…..       

           Sint-Maarten   

 

 Komen jullie met je lampion naar de parkeerplaats aan de Sportlaan 

om 18.30 uur? 

 

Dan lopen we met z’n allen in een lange optocht vol lichtjes en 

muziek richting de kerk. De optocht wordt begeleid door 

Muziekvereniging Sint Caecilia.  
Route: Sportlaan; re Engweg; li Lindenlaan; re Acacialaan; li Plataanweg; re Berkenlaan; re Kerklaan.  

Let op! Als het hard regent gaat de optocht niet door en kan je rechtstreeks naar de kerk toe komen. 

 

 Om 19 uur kan je in de Martinus kerk luisteren en kijken naar het 

verhaal van Sint Maarten en meezingen met het kinderkoor.  

 

 De Voedselbank. Om te laten zien dat wij net als Sint-Maarten ook aan anderen denken, 

zamelen we eten en spullen in voor kinderen die het niet zo goed hebben. Je kunt denken aan: 

pakjes drinken, sultana's, liga's, snoepjes, koekjes, speelgoed e.d.  

 

We vinden het heel gezellig als je erbij bent! 

 

Groeten werkgroep Familievieringen 

 


