
Even bijpraten….. 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Op de Breede Hei zijn we druk bezig met 
plannen te maken over de inrichting van 
het kindcentrum. We zijn als team druk 
bezig hoe we het kindcentrum zo 
inspirerend en aantrekkelijk mogelijk 
kunnen inrichten voor de kinderen. Hier 
hebben we toch wat meer tijd voor nodig, 
we willen behalve nieuw meubilair in de 
groepen ook de gangen inrichten als 
leerpleinen. Dit doen we op basis van 
visie op onderwijs en opvang, hoe 
kunnen we als onderwijs en opvang zo 
goed mogelijk samenwerken. We willen 
als kindcentrum een veilige omgeving 
voor kinderen zijn en we willen goed aan 
blijven sluiten bij de onderwijsbehoeften 
van de kinderen (HGW). We willen de 
kinderen ook betrekken bij onze plannen. 
We houden u op de hoogte. 
 
De samenwerking heeft al geleid tot een 
speelleergroep op de Breede Hei. Vanaf 
2,5 jaar zijn de kinderen bij ons van harte 
welkom in de speelleergroep. Op de 
website van de Breede Hei kunt u hier 
meer over lezen. 
 
We zijn ver gevorderd met het Science 
Lab, de kinderen zijn al druk bezig om 
alle materialen uit te proberen. De 
officiële opening gaat nog plaats vinden 
wanneer alles compleet is. 
 
Mad science op 15 oktober op de 
Breede Hei 
 
Na aftrap met een science show op 15 
oktober, kunnen leerlingen van groep 3 
t/m 8 zich opgegeven voor de naschoolse 
wetenschap en techniek cursus. Na de 
show zijn er naschoolse lessen waar 
kinderen zich voor kunnen opgeven. 
De naschoolse lessen zijn op: 
 
Dag:  Dinsdag; Starttijd: 14:15 uur. 
Dag 1: 06-11-2018 
Dag 2: 13-11-2018 
Dag 3: 20-11-2018 
Dag 4: 27-11-2018 
Dag 5: 04-12-2018 
Dag 6: 11-12-2018 

 

Datum: 04-10-2018 
Jaargang: 27 
Aflevering: 3 
Redactie: f.verdiesen@kpoa.nl 

Agenda 

3 t/m 12 okt. Kinderboekenweek 

3 en 5 okt. Schoolfotograaf 

15 okt. Mad Science 

18 okt. Koffieochtend 08:10 – 09:30 

22 okt. t/m 26 okt. Herfstvakantie 

07 november 
Ouderavond Social Media Kattenbroek 

19:00 uur – 20;30 

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 oktober 

1 Christiaan  8 

2 Dessieny 1-2B 

3 Diego 6 

3 Tobias 4 

6 Lara 5A 

8 Nicole 6 

9 Keano 6 

11 Pepijn 1-2A 

12 Iris 7B 

13 Reda 3 

15 Luuk 4 

17 Malou 5A 

19 Nichan 5A 

19 Sem 4 

22 Sem 8 

24 Isabelle 7B 

25 Isabel 7A 

26 Jurre 7A 

27 Fréderique 7B 

30 Romy 7B 

30 Sjoerd 5A 
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Uiterste sluitdatum: 30-10-2018 
 
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld 
van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw 
thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit 
uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte 
wetenschapper!  
Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de kinderen 
meegegeven. 
Nu al nieuwsgierig? Kijk dan op www.nederland.madscience.org 

 
Muziek. 
Elna geeft inmiddels weer les aan groep 1/2 ,3 ,4 en 5 en heeft donderdag meegedaan met de 

voorstelling over Beer en de Honingboom met Jeroen Schipper en Vera de Backker voor de 

groepen 1/2 en de peuters.  

Na de herfstvakantie krijgen de groepen 7 ook weer muziek van juf Elna. Hier zijn we als school 

heel blij mee. 

 

Invulling vacature groep 7 

Vanaf eind juni zijn we druk bezig geweest met het zoeken naar een leerkracht voor drie dagen 

in groep 7A. We hebben verschillende gesprekken gehad met sollicitanten. Deze gesprekken 

hebben voor en tijdens de zomervakantie helaas niet geleid tot het gewenste resultaat. We 

hebben gemerkt dat het lerarentekort werkelijkheid is. Ook hebben we intern gekeken naar de 

mogelijkheden. 

We vinden het fijn u te kunnen vertellen dat we inmiddels een geschikte leerkracht hebben 

gevonden. Vanaf 1 oktober werkt Vanessa Leigh twee dagen op De Breede Hei. Omdat we willen 

gaan voor continuïteit en kwaliteit hebben we gevraagd aan Shirley of ze de groep nog een dag 

wil blijven doen en dat wil ze.  

We hadden graag gezien dat er twee leerkrachten voor de groep zouden staan maar hebben er 

vertrouwen in dat Marion, Vanessa en Shirley, continuïteit en kwaliteit kunnen bieden aan de 

kinderen van groep 7A. 

Hieronder zullen Shirley en Vanessa zich aan jullie voorstellen. 

 

Even voorstellen 

Hallo, ik ben juffrouw Shirley. De eerste vijf weken heb ik drie dagen in 
groep 7A gewerkt en werk vanaf 1 oktober alleen nog op de dinsdag 
in de groep. Ik ben al 40 jaar juf en doe mijn werk nog steeds met héél 
veel plezier! 

Hobby's zijn muziek, dansen, koken en lezen. 

Ik heb het heel erg naar mijn zin op de Breede Hei! Kom gerust een 
keer even bij me langs. 

 

Hoi, ik ben Ikram, de stagiaire van groep 7A. Ik ben 18 jaar en studeer 
de pabo aan de HU in Amersfoort. Verder heb ik een bijbaantje. 

Ik ben er elke dinsdag en zal de kinderen dan ook met veel 
ondersteunen. Kom gerust een keertje langs. 

 

https://nederland.madscience.org/scienceclub.aspx


Hallo allemaal, 

Graag stel ik mezelf aan jullie voor. Mijn naam is Vanessa Leigh en ik ben per 1 oktober op 

maandag en vrijdag de nieuwe leerkracht in groep 7A. Afgelopen jaren heb ik op verschillende 

scholen in verschillende groepen gewerkt, waaronder ook in groep 7. De laatste vier jaar werkte 

ik in Hilversum. Aangezien ik in Amersfoort woon, was ik nu op zoek naar een baan dichterbij 

huis.  

Ik heb er erg veel zin in om er samen een fantastisch jaar van te maken! Heeft u vragen, stel ze 

gerust. 

Hartelijke groetjes, 

Vanessa 

Beste ouders en collega’s, 

Even voorstellen…. mijn naam is Sultan Yilmaz, en ik ben de nieuwe stagiair 

intern begeleider voor het komende jaar. Ik ben 22 jaar oud en ik zit in mijn 

tweede jaar van de opleiding ‘’Ecologisch Pedagogiek’’ aan de Hogeschool 

Utrecht in Amersfoort. Om de beroepstaken als intern begeleider te leren zal 

ik veel met Lisanne Marcus meelopen, zij gaat mij tevens ook begeleiden. 

Ik ben 2 keer per week aanwezig op de Breede Hei. Op de donderdag ben 

ik geregeld aanwezig, verder zal ik er verschillend op de dinsdag of 

woensdag zijn. 

Als er vragen zijn of heeft u even zin in een babbeltje met mij dan kunt u altijd 

gerust komen. 

Groetjes, 

Sultan Yilmaz 

Spaart u mee voor de schoolbieb? 

 
Geachte ouder/verzorger,   

  

Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat ‘Vriendschap’ centraal. 

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert zowel boekhandel Bruna als boekhandel Riemer 

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 meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

 

• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij de Brunawinkel 

of boekhandel Riemer en levert de kassabon in op school bij juf Irma. 

Graag duidelijk laten zien wat het bedrag is en waar het boek gekocht is. 

• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in. Dan leveren wij de kassabonnen in bij 

de Bruna en Riemer. 

• Daar telt de medewerker alle kassabonbedragen bij elkaar op en de school ontvangt een 

waardebon! 

• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 

leesboeken uitzoeken bij de Bruna en boekhandel Riemer. 

 

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

Team de Breede Hei 

Ouderavond Social Media Kattenbroek 

Opvoeden en opgroeien in het digitale tijdperk 

Zit jouw kind ook vaak aan een scherm vastgeplakt? Of vraag jij je af of het spelletje dat je kind 

graag speelt wel geschikt is? Wanneer geef je je kind een eigen smartphone? Hoe zorg ik dat 

mijn kind online veilig is? Opvoeden in het digitale tijdperk zet je als ouder voor nieuwe 

uitdagingen. Vraagstukken waar je zelf nog niet mee te maken gehad hebt. Voor kinderen is het 

belangrijk om te leren hoe zij zich op een veilige manier door het digitale verkeer kunnen 

bewegen. 

De basisscholen en de kinderopvangorganisaties in Amersfoort Kattenbroek hebben daarom de 

handen ineengeslagen. Dit schooljaar gaan we gezamenlijk aan de slag met een project over 

mediawijsheid voor kinderen en ouders. Alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen vier lessen 

over mediawijsheid. Tevens zullen er twee ouderavonden plaats gaan vinden. De eerste avond 



is voor ouders van kinderen van groep 5 t/m 8 en de tweede avond (27 maart 2019) is voor ouders 

van kinderen vanaf 2 t/m 8 jaar.  

Ben jij als ouder op zoek naar informatie, praktische tips en inspiratie om de media-

opvoeding van je kind makkelijker te maken? En zit jouw kind in groep 5, 6, 7 of 8 van de 

basisschool? Dan is deze ouderavond zeker iets voor jou! 

Op woensdagavond 7 november 2018 vertel ik je er graag meer over. 

Wanneer:  

Woensdag 7 november 2018, 19:00 tot 21:30 uur 

Locatie: 

Het Brandpunt Amersfoort 

Laan naar Emiclaer 101 

Kosten: 

Gratis 

Mijn naam is Marije Lagendijk en ik ben pedagoog en MediaCoach en ik ondersteun kinderen, 

ouders en professionals bij het opgroeien en opvoeden in het digitale tijdperk. 

Aanmelden voor de ouderavond kan HIER 

 

Link naar het Facebook Evenement: https://www.facebook.com/events/2068472106798691/ 

 

Samen Geloven 

 

Als kinderen zo’n jaar of 4 zijn is het leuk om samen wat 

met de verhalen uit onze traditie te gaan doen. Daarom 

is er in de parochie de Samen Gelovengroep voor 

kinderen van 4 tot 6 jaar, en hun (groot)ouders. Elke 

maand komen we een uurtje bij elkaar, met een mooi 

werkboek met verhalen, we zingen, we bidden, en soms 

doen we een spel. Spelenderwijs worden de kinderen 

vertrouwd gemaakt met de verhalen en gebruiken in 

onze kerk. Ouders, maar wellicht ook grootouders, 

samen met de kinderen een uurtje bezig met het geloof. 

Om na de herfstvakantie te kunnen starten, hopen we op nog een paar extra aanmeldingen. Doet 

u mee met uw (klein)kind? De kosten zijn €15 voor het werkboek. 

1 x per maand op zondagmorgen, van 11.00 tot 12.00 op de Sint Martinuspastorie. Voor 

aanmelding of meer informatie, mail naar Samen Geloven <olva.samengeloven@gmail.com> 

We hopen u te zien! 

 

Klaartje Hadida en Edith Vos 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcXvDT61kogQuO3kNO_P-o5vqIaMdQCA18PSIFUeuvZ8NaZg/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/events/2068472106798691/
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