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Agenda
26 oktober

Studiedag

16 t/m 19 november

Ontwikkelingsgesprek 1/ adviesgesprekken groep 8

04 december

Sinterklaasfeest

16 december

Kerstviering

04 t/m 15 januari

Zilveren weken

10 februari

Studiedag

12 februari

Rapport 1

15 t/m 18 februari

Ontwikkelingsgesprek 2/ adviesgesprekken groep 8

19 februari

Carnaval

01 t/m 05 maart

Complimentenweek

1 april

Paasviering

06 april

Studiedag

23 april

Koningsspelen

Jarig in oktober
17
Malou
18 mei
19
Nichan
20 mei
19 Sem
01 t/m 04 juni
29 Ava
23 juni
30
Sjoerd
Jarig
in november
28 juni
t/m 30 juni
1 Müjde
t/m 2 juli
230 juni
Lieke
37 juli
Djoya
38 juli
Forlan
5 Jill

09 juli

Jarig in november
7A groep 1 t/m 7
Schoolreis
3 Eymen
7A
9
Schoolreis groep 4 t/m 7 Elize
6
9 Lina
Avondvierdaagse
3
12 Thirza
Studiedag
7A
13 Liberty
Ontwikkelingsgesprek 317 Olivier
7A
26 Stijn
Kamp
7Agroep 8
27 Sophia
5
Kennismakingsochtend
nieuwe
29
Senngroep en VO
7A 2
Rapport
3

Eindejaarsactiviteit

13 juli

Afscheid groep 8 / Musical

16 juli

Studiedag

3
5
7B
4
6
1-2
3
4
1-2

De directie aan het woord…..

Ben met pensioen
Meester Ben gaat genieten van zijn pensioen na 42 jaar met
hart en ziel gewerkt te hebben in het onderwijs.
Helaas kunnen we dit niet vieren zoals we dat graag zouden
willen. Het pensioenfeestje stellen we uit totdat de maatregelen
weer versoepelen.
Ben blijft gelukkig invallen op de Breede Hei, wat zijn we daar
blij mee!

De MR is weer bij elkaar gekomen voor de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar. Met een
gedeelte van de MR leden op school en twee leden via Teams kon iedereen aanwezig zijn. Het
was goed te merken dat iedereen gewend is geraakt aan het op afstand samenwerken via een
computerscherm. Het centrale thema dat bij veel agendapunten terugkwam was de ontwikkeling
rond COVID-19.

Door COVID is het schooljaar onder bijzondere omstandigheden gestart en de huidige groei in
het aantal besmettingen maakt dat we er voorlopig nog niet mee klaar zijn. De huidige richtlijnen
worden goed opgevolgd en zijn werkbaar in de praktijk. Hygiëne is een belangrijk aandachtspunt,
zeker nu ook kinderen met verkoudheid naar school mogen komen. Voor kinderen die in thuis
quarantaine moeten is Mijn Omgeving Online (MOO) beschikbaar. MOO is een digitale
leeromgeving welke gelijk oploopt met de leerstof die klassikaal wordt behandeld. Mocht de
situatie zich voordoen, dan ontvangt u hierover aanvullende informatie. Het is niet de verwachting,
maar als de scholen weer moeten sluiten is er een digitaal draaiboek voorhanden, zodat binnen
enkele dagen digitaal onderwijs gegeven kan worden.

Hoe COVID zich ontwikkeld is door niemand te voorspellen en zeker niet binnen een kleine groep
van leerkrachten. De Breede Hei heeft enkele invalkrachten beschikbaar waarmee een zekere
flexibiliteit is geborgd. Bij grote uitval van leerkrachten ontstaat een nieuwe situatie die dan zo
goed mogelijk wordt ingevuld, hierbij is niet uit te sluiten dat klassen naar huis gestuurd moeten
worden. Iedereen kan zijn bijdrage leveren om deze situatie te voorkomen en zich te houden aan
de richtlijnen en zich te laten testen bij klachten. Hiermee blijft ook voor de leerkrachten hun
werkplek zo veilig mogelijk.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over het beleid van de school geef dit dan door aan één
van de MR leden of per mail naar mrdebreedehei@KPOA.nl Wil je weten wie er in de MR zitten
of wat het plan voor komend jaar is, kijk dan eens op de website van de Breede Hei.
https://www.breedehei.nl/ouders-kinderen/medezeggenschapsraad

De volgende MR-vergadering is maandag 9 november.

Namens de MR, Guido Visser

Zet je licht aan!

Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in! De ANWB zet zich al jaren in voor
verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie
meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij
juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit
jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed
zichtbaar op de fiets naar school gaan. De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een
gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. De
gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het
fietsenhok en op het pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers
na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de
fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze
gedragsinterventie
wederom
ingezet.
Wilt
u
meer informatie
kijk
dan
op
www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

