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Agenda 

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  

18 mei  Schoolreis groep 1 t/m 3  

20 mei  Schoolreis groep 4 t/m 7  

01 t/m 04 juni  Avondvierdaagse   

23 juni   Studiedag   

28 juni t/m 30 juni  Ontwikkelingsgesprek 3  

30 juni t/m 2 juli  Kamp groep 8  

7 juli  Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO  

8 juli  Rapport 2  

09 juli  Eindejaarsactiviteit  

13 juli  Afscheid groep 8 / Musical  

16 juli  Studiedag  

  
 

 
Jarig in november 

26 Stijn 3 

27 Sophia 4 

29 Senn 1-2 

 
Jarig in december 

1 Elanyo 6 

1 Collin 8 

4 Julian 8 

7 Maddox 1-2 

8 Hannah 7A 

 

  
 

Jarig in december 

9 Anna 7B 

10 Lotte 8 

10 Damian 7A 

12 Louisa-Esmeralda 7A 

20 Mika 4 

20 Aivey 3 

25 Maurit 1-2 

25 Sarwen 8 

28 Iggy 7B 
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De directie aan het woord….. 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De eerste ontwikkelingsgesprekken hebben inmiddels 

via Teams plaatsgevonden. U heeft het tijdens het 

gesprek gehad over wat we dit jaar met elkaar willen 

bereiken en wat uw kind daarbij nodig heeft. Op deze 

manier willen wij het onderwijs zo goed mogelijk laten 

aansluiten bij uw kind.  

Als school willen we een veilige, uitdagende en leerrijke 

omgeving zijn, waarin kinderen kunnen leren en 

ontwikkelen. Dat doen we dagelijks met hart en ziel 

gestoeld op onze kernwaarden/wortels: vertrouwen, 

verbinding, veiligheid en vakmanschap. Om deze fijne 

omgeving voor het kind te zijn hebben we elkaar nodig, 

want het gaat niet vanzelf en is zeker niet altijd makkelijk. De driehoek kind, ouder, school is 

belangrijk, de ontwikkeling en groei van kinderen verloopt vaak zoals we verwachten, maar soms 

ook niet. Dan is het zo ontzettend belangrijk dat we samen op weg gaan om de juiste stappen te 

nemen. En dat doen we met elkaar op de Breede Hei!  

Sinterklaas 

Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land! Dit geeft een boel gezelligheid 

en, vooral bij de jongste kinderen, ook een stukje spanning. De school is in 

Sinterklaassfeer gebracht en ziet er heel leuk uit. De Sintviering vindt dit 

schooljaar anders plaats dan dat we gewend zijn. Helaas kan er geen 

optocht op het plein worden gehouden. De Sint zal binnen coronaproof 

worden ontvangen en met de kinderen maken we er weer een gezellige 

Sinterklaasviering van. 

Kerst 

Een aantal activiteiten die traditioneel plaatsvinden met kerst zullen nu 

ook iets anders gevierd worden. In plaats van een kerstdiner zal er op 

donderdag 17 december een kerstontbijt zijn. Vanwege de huidige 

richtlijnen kan de viering in kerk niet plaatsvinden. We zijn nu aan het 

bekijken hoe we de viering met elkaar op school kunnen laten 

plaatsvinden. U krijgt hier nog informatie over. 

Inschrijving nieuwe leerlingen 

Om goed zicht te houden op de instroom van onze leerlingen, en dus ook op het aantal te 

formeren groepen, vragen wij u om alle broertjes en zusjes aan te melden. U kunt hiervoor een 

inschrijvingsformulier vragen via de leerkracht of de administratie. 

Kwink 

De komende twee weken gaan we aan de slag met onze kwaliteiten. De kinderen weten wat 
kwaliteiten zijn en welke ze bij zichzelf herkennen. Kinderen die hun eigen kwaliteiten kennen 
hebben meer zelfvertrouwen en kunnen beter inschatten waar hun kracht ligt. Dit levert een 
positieve bijdrage aan de groep. 
 



Hoe vaak benoemen wij de kwaliteiten van onze kinderen en de mensen om ons 
heen eigenlijk? Vaak vinden we onze kwaliteiten gewoon en benoemen we wat 
niet goed gaat. Deze áfbrekers' worden veel beter en langer onthouden dan de 
opstekers. Wist u dat je tegenover 1 afbreker 4 opstekers moet noemen om iemand 
weer een goed gevoel te geven?  
 
Vandaag krijgt uw kind een nieuwe koelkastposter mee. 
 

 
Een bericht van de voorzitter van de Ouderraad (OR) 

Beste leden van de Ouderraad, hulpouders, leerkrachten en iedereen die direct of indirect 

betrokken is geweest bij de realisatie van de schoolactiviteiten binnen basisschool de Breede 

Hei. 

 

In mijn eerste jaar als voorzitter van de OR heb ik met name veel gekeken en geluisterd naar de 

zittende ouderraadleden. Daarnaast heb ik me ook laten informeren door docenten en de 

directrice van de school. Als vader van een kind wat op de Breede hei zit heb ik vaak een mening 

over zaken die op of rondom school spelen. Ik vind derhalve ook dat je dan actief iets moet 

betekenen voor de school/kinderen. Dat is dan ook een reden geweest om mij kandidaat te stellen 

als voorzitter van de OR. Vanaf de ALV in 2019 heb ik het stokje overgenomen van de scheidende 

voorzitter Hans Bulters. 

Het afgelopen jaar is een heel bijzonder jaar geweest. 

Eind 2019 stak het Covid 19 virus de kop op in China. Velen van ons hebben misschien gedacht 

“ach dat is een ver van mijn bed show”. Ook ik heb dat wel eens gedacht. Totdat in begin 2020 

ook Nederland werd getroffen met alle gevolgen van dien. 

Ook voor het onderwijs en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan had dit een behoorlijke 

impact. Dit vergde veel flexibiliteit bij zowel leraren, de kinderen maar ook de ouders. Denk 

bijvoorbeeld aan het volgen van lessen via Microsoft Teams. 

Ook voor de OR betekende dat de meetings via Teams werden georganiseerd. Tevens moest 

worden nagedacht over een andere invulling dan wel het cancelen van bepaalde activiteiten zoals 

schoolreisje, avondvierdaagse, kamp en musical groep 8 en het eindfeest van dit schooljaar.   



Wat zeker ook vermeld kan worden is dat we na jaren weer eens een nieuw schoolshirt hebben 

geïntroduceerd. Het heeft enige tijd geduurd maar ik denk dat we als Breede Hei er de komende 

jaren weer goed bijlopen. 

 

Bestaande tradities 

Als vanouds hebben we weer een mooi Sinterklaas-, Kerst-, en Carnavalsfeest gehad. Ook dit 

jaar zijn weer alle leerlingen uit groep 7 geslaagd voor het praktisch verkeersexamen. Helaas 

hebben we als OR samen met de school moeten beslissen dat oa de musical, kamp van groep 8 

en het eindfeest van het schooljaar op een andere wijze zou worden ingevuld. Mede door de 

inspanningen van de commissieleden van deze school activiteiten is het toch een succes 

geworden zoals in het jaarverslag is te lezen. Mijn dank gaat dan ook uit naar iedereen die hierin 

een bijdrage heeft geleverd.  Daarnaast zijn er ook een aantal activiteiten helaas niet doorgegaan 

zoals de veldvoetbal competitie voor scholen, koningspelen en de avondvierdaagse.  

 

Nieuwe tradities 

Het afgelopen jaar hebben we bestaande activiteiten 

vernieuwd of in ieder geval aangepast aan de covid 

19 maatregelen. Daarnaast willen we ook meer 

aandacht besteden aan sportactiviteiten waar de 

kinderen aan mee kunnen doen. Denk hierbij aan 

“sportivate” die op dinsdagmiddag van 14.00 uur t/m 

16.30 uur vanaf school allerlei sportieve spelletjes 

organiseerde voor de kinderen. Ook zijn we als OR 

van mening dat we als school ook meer mee kunnen 

doen aan Schoolsport Amersfoort. Zo heeft groep 6 

meegedaan aan het school handbaltoernooi en 

hebben de 1e prijs in de wacht gesleept. 

 

Zo staan er dit kalenderjaar ook nog een volleybaltoernooi en een zaalvoetbal toernooi op het 

programma waarbij groep 5,6,7 en 8 aan deel kunnen nemen. Op dit moment wordt er gekeken 

of er genoeg animo is om hieraan deel te kunnen nemen. 

 

Budget 

Met een teruglopend leerlingenaantal merken we dat de Ouderraad slim moet budgetteren. 

Sommige uitgaven (zoals bijvoorbeeld aan bussen voor een schoolreisje) blijven namelijk gelijk 

ondanks dat het aantal leerlingen daalt. Hierdoor blijft er minder geld over voor andere activiteiten. 

Het afgelopen jaar hebben we hierdoor nog scherper moeten inkopen dan we al gewend waren. 

Vooralsnog heeft dit niet tot onoverkomelijke problemen geleid. De komende jaren zullen we de 

gevolgen van het teruglopend leerlingenaantal op het budget van de Oudervereniging 

nauwlettend blijven volgen.  

 

 

 



Ouderhulp – Parro  

Dit schooljaar zijn de ouders per activiteit uitgenodigd om te helpen via de parro 

app. Voor sommige activiteiten waren er veel aanmeldingen en voor andere 

activiteiten weer minder. Wanneer we meer hulp nodig hebben dan zou het 

kunnen zijn dat u nog via de leerkrachten aangesproken wordt om toch te helpen.  

 

Bezetting 

Dit schooljaar waren er geen personele veranderingen bij de Ouderraad waarbij deze bestond uit 

in totaal 15 leden. Aan het einde van het schooljaar namen Diana Klinkenberg en Chrissie 

Rijkhoek afscheid. Beiden dank voor jullie jarenlange betrokkenheid en gedrevenheid! 

 

Tot slot 

Als voorzitter van de OR sluit ik af met een oproep aan alle ouders om een bijdrage te blijven 

leveren aan activiteiten die op school worden georganiseerd. Schiet hiervoor een van 

Ouderraadleden aan of stuur een e-mail naar ordebreedehei@kpoa.nl. Met zijn allen kunnen we 

bijdragen aan het doel van de Ouderraad: ‘een leerzame tijd voor onze kinderen waarin ook 

ruimte is voor plezier en creatieve en sportieve ontwikkeling’. 

Tevens blijven we als OR op zoek naar nieuwe leden om samen het onderwijs in de breedste zin 

van het woord voor onze kinderen te blijven verbeteren. Geef je op en maak samen met ons het 

verschil!!! 

Het jaarverslag van de OR staat op de website. Veel plezier tijdens het lezen van dit jaarverslag 

waarin alle activiteiten van het afgelopen schooljaar nog een keer de revue passeren. 

 

Met hartelijke groet namens de Ouderraad, 

 

Augus Loupatty 
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De leerlingenraad Kattenbroek heeft de input gegeven, twee leerlingen van ons. Mats en Hedwig. 


