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Agenda
15 t/m 18 november 2021 Ontwikkelingsgesprek 1/ adviesgesprekken groep 8
03 december 2021 Sinterklaasfeest
22 december 2021 Kerstviering
10 t/m 21 januari 2022 Zilveren weken
16 februari 2022 Studiedag
18 februari 2022 Rapport 1
21 t/m 24 februari 2022 Ontwikkelingsgesprek 2/ adviesgesprekken groep 8
25 februari 2022 Carnaval 07 t/m 11 maart 2022 Complimentenweek 14 april 2022 Paasviering

Jarig in oktober

Jarig in november

29 Ava
30 Sjoerd

4
8A

Jarig in november
1
2
3
3
5

Müjde
Lieke
Djoya
Forlan
Jill
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8A
6
8A
3

7
9

Eymen
Elize

3
6

6
7
9
9
12
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26
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29
30

Anna Rose
Eymen
Elize
Lina
Thirza
Liberty
Olivier
Stijn
Sophia
Senn
Pieter

1-2A
3
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5
7
3
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5
3
1-2A

De directie aan het woord…..
De eerste weken van het schooljaar stonden in het teken van de gouden weken. We
noemen deze periode zo omdat je tijdens deze startweken met elkaar als groep de
toon zet. Hoe gaan we met elkaar om, wat is daarbij belangrijk en hoe willen wij dat
graag. Daarnaast zet je als leerkracht alles zodanig neer dat er voor de kinderen
duidelijkheid is hoe alles gaat. Een mooie dynamische periode waarin van alles
gebeurt en uiteindelijk de puzzelstukjes in elkaar vallen: zo gaan we het doen met
elkaar! Terugkijkend hebben er weer een aantal mooie activiteiten met de kinderen
plaatsgevonden zoals de Kinderboekenweek, de Kinderboekenweek is afgesloten met
een mooi muzikale afsluiting.
Tijdens de Kinderboekenweek
een’(voor)leesbad’.

werden

de

kinderen

ondergedompeld

in

De kinderen van de bovenbouwgroepen hebben in de onderbouwgroepen
voorgelezen. In de groepen is er veel aandacht geweest voor (voor)lezen.
We kunnen niet genoeg onderstrepen wat het belang is van (voor)lezen. Hier kunt u
als ouder/verzorger uw steentje aan bijdragen.
Even alles op een rijtje;
Voorlezen
•
•
•
•
•
•
•

Voorlezen vergroot de woordenschat
Voorlezen stimuleert de fantasie
Voorlezen helpt kinderen luisteren en zich te concentreren;
Voorlezen daagt uit om zelf te lezen
Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen
Voorlezen vergroot de liefde voor boeken
Voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen

Door met het kind te praten over het boek, wordt het kind gestimuleerd actief met taal
aan de slag te gaan
Lezen
•
•
•
•
•
•

Lezen geeft kennis; kinderen leren nieuwe woorden en begrippen
Door lezen leren kinderen zich te concentreren
Door lezen leren kinderen zich beter te verwoorden, hoe vertel je logisch een
verhaal
Lezen is goed voor de spelling. Ze lezen hoe woorden geschreven worden
Door lezen leren kinderen intenties van anderen te begrijpen
Lezen geeft inzicht. Als we een verhaal lezen verplaatsen kinderen hun
gedachten in een andere veilige wereld.

Heeft u nog bonnetjes van de Bruna of boekhandel Riemer, u kunt ze nog inleveren
tot uiterlijk 4 november.

Atlantis: Onze nieuwe leesmethode vanaf groep 4
Atlantis is onze nieuwe methode voor voortgezet technisch en begrijpend lezen.
Het programma van Atlantis is opgebouwd rondom vier belevingsgebieden:
● andere plaatsen en andere tijden
● wetenschap en techniek
● mens en natuur
● cultuur en maatschappij
Deze vier gebieden komen ieder jaar terug in een periode van 8 weken.
groep 4: Reizen in Nederland, Eten en drinken, Insecten en Spelen
groep 5: Reizen over de wereld, Vliegen, Wilde dieren en Boeken
groep 6: Ontdekkingsreizen, Belangrijke uitvindingen, Leven in zee en Sport
groep 7: Verdwenen, Beschavingen, Het heelal en Natuur op microniveau Vrijheid
groep 8: Indonesië, Industrie, Het brein en Theater
Hieronder nog wat bevindingen van leerlingen:

Samen met de school, de ouders en de leerlingen organiseert de Ouderraad ieder jaar
veel leuke activiteiten, zoals sportdag, Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisje e.d. Dat
gaan we dit schooljaar ook weer doen. Daarom nodigt de Ouderraad u uit voor de
Algemene Leden Vergadering
op Donderdag 4 november 2021 om 19:30u
ook voor u!

Om 4 november aanstaande staat om 19.15 uur de koffie klaar.
Op 19.30 uur starten wij de Algemene Ledenvergadering en het is de bedoeling de
vergadering rond 21.00 uur te sluiten.
Graag tot dan!!!

Ouderraad
Augus Loupatty
Giuseppina Laseur – Dolce
Claudia Kuijer
Stephanie de Wilde
Soraya Oualkadi
Anouck Romp – Jansen

Daniel
Linker
Femke Ferwerda - van Tongeren
Hanneke Berghuis
Wendy Greefhorst
Karin Darcin - Perdeciyan
Angelique Paulissen

Praat mee!

Agenda Algemene Ledenvergadering
Oudervereniging “De Breede Hei”
Datum:
donderdag 4 november 2021
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Dopheide 40, Amersfoort
1.
•
•

Opening
Ingekomen stukken
Vaststellen van de agenda

2.

Notulen ALV oktober 2020

3.

Financieel jaarverslag schooljaar 2020 – 2021

4.

Bezetting Ouderraad schooljaar 2021-2022

•
•
•

Afscheid nemen:
Chantal Tesson
Ronald Tesson
Fiona van Duren

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herkiesbaar zijn:
Augus Loupatty
Stephanie de Wilde
Hanneke Berghuis
Soraya Oualkadi
Claudia Kuijer
Femke Ferwerda - van Tongeren
Giuseppina Laseur - Dolce
Wendy Greefhorst
Karin Darcin - Perdeciyan
Anouck Romp – Jansen

Nieuwe leden zijn:
•
Daniel Linker (penningmeester)
•
Anouk Elsendoorn (vice-voorzitter)

•

Angelique Paulissen

5.

Samenstelling van het bestuur
Voorzitter: Augus Loupatty
Vice-voorzitter: Anouk Elsendoorn
Secretaris: Wendy Greefhorst
Penningmeester: Daniel Linker

•
•
•
•

6.

Jaarplan en begroting 2021 – 2022
Vaststelling contributie groep 1 t/m 3,
groep 4 t/m 7 en groep 8

7.

Ingekomen ideeën ouders

8.

Rondvraag en sluiting

Samenvatting schoolreis groep 5 t/m 8
Jaaaaaaaa! Daar gingen we na lang wachten op
schoolreis. Wat het extra bijzonder maakte is dat
groep 8 gelukkig ook mee kon, want die hadden
hun schoolreisje in groep 7 niet gehad.
We gingen dit jaar naar Hellendoorn. En wat een
pret hadden we daar! Het zonnetje scheen,
lachende gezichten en angstige ogen in de
achtbaan die over de kop ging.
Er was voor elk wat wils; op avontuur in het donkere
riool, nat worden door de waterval en misselijk worden in het Drakennest .
We hebben genoten, alle kinderen en begeleiders bedankt!

Schoolreisje groep 1-4 Julianatoren
Eindelijk konden we weer op schoolreisje!!!
Dit schoolreisje hadden we nog te goed van
het vorige schooljaar en afgelopen
september ingehaald. We zijn met de
groepen 1-4 naar attractiepark Julianatoren
geweest in Apeldoorn en wat hadden we het
getroffen met het weer. Wat was het
fantastisch om alle kinderen te zien genieten van deze dag. Voor alle groepen waren
passende attractie te vinden op het park en de kinderen waren mega enthousiast.
Helaas was de dag zo voorbij en voor we het wisten zaten we weer in de bus terug
naar school. Gelukkig hebben alle kinderen van het attractiepark een terugkomkaartje
gekregen om het park nog een keer te kunnen bezoeken.

Wijkteam Kattenbroek Hoogland
Goedendag, mijn naam is Helma Zwart,
Namens het wijkteam Kattenbroek Hoogland ben ik verbonden aan uw school de
Breede Hei. Ik ben vanuit het wijkteam het eerste aanspreekpunt voor de school. Als
er gesprekken zijn waaraan het Samenwerkingsverband de Eem deelneemt, zal ik
vanuit het wijkteam aanschuiven.
Wat is een wijkteam?
Het wijkteam biedt ondersteuning dichtbij huis,
snel en met vaste contactpersonen. Een
wijkteam is een team van professionals vanuit
verschillende specialismen. Zij leveren samen
zorg en ondersteuning aan mensen die (extra)
hulp nodig hebben in hun dagelijks leven. Door
de brede kennis van de teamleden en hun
netwerk kunnen snel en doeltreffend hulp
bieden.
Met wat voor vragen kunt u bij het wijkteam terecht?
Voor al uw vragen en zorgen over uw gezin, de opvoeding van uw kinderen,
echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, werkloosheid,
schulden, eenzaamheid, overlast en meer. Ook als u vragen of zorgen
over een ander heeft, kunt u contact zoeken met het wijkteam. Het
wijkteam gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw vragen en gegevens
om.
Bereikbaarheid van het wijkteam Kattenbroek Hoogland?
U kunt het telefoonnummer van de gemeente Amersfoort bellen om
het wijkteam in uw wijk te bereiken. Dat is telefoonnummer 14033
Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 8.00
tot 17:00.
Ikzelf, Helma Zwart ben persoonlijk bereikbaar via nummer 06
21315744

