
De draad oppakken 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Na de herfstvakantie hebben we de draad weer opge-
pakt en zijn er weer grote stappen gemaakt. Er wordt 
hard gewerkt en er staan weer diverse activiteiten op 
de agenda voor de komende maand. U bent inmiddels 
geïnformeerd via een brief over de aankomende ont-
wikkelingsgesprekken. Door samen in gesprek te 
gaan willen wij de betrokkenheid van de leerlingen bij 
hun leerproces te verhogen. 
De voorbereidingen voor Sint en Kerst zijn weer in 
volle gang, er zijn veel ouders die de school onder-
steunen met deze en andere activiteiten. Daar zijn we 
als school zeer blij mee. 
 

Esther en Carmita 
Teamleider 
 

Zoals jullie in de vorige 
Kattenbel hebben kunnen 
lezen ben ik na de herfst-
vakantie gestart als team-
leider. 
De afgelopen 10 jaar heb 
ik op De Breede Hei ge-

werkt als leerkracht in de bovenbouw. 
De laatste twee jaar combineerde ik dit met mijn taak 
als intern begeleider. 
Als teamleider vorm ik samen met Carmita de school-
leiding. Een aantal zaken hebben we verdeeld. Zo 
sluit Carmita aan bij de MR vergaderingen en ik bij de 
OR vergaderingen. 
Carmita is het eerste aanspreekpunt voor de groepen 
1 t/m 4 en ik voor de groepen 5 t/m 8. 
Mijn werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik 
ben te vinden in het kantoor, voor vragen staat de deur 
altijd open. 
 

Esther 
Veilig naar school 
 

Om de veiligheid voor ieder-
een die gebruik maakt van 
het schoolgebied te verbe-
teren is het van belang dat 
iedereen zich bewust is van 
het feit dat hij of zij zich be-
vindt in een schoolgebied 

en van de verschillende verkeersstromen die er zijn. 
Voor onderstaande afspraken willen wij uw aandacht 
vragen zodat de kinderen veilig van en naar school 
kunnen komen. 

 
 

Datum : 03-11-2017 
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Aflevering  : 05 
Redactie :  f.verdiesen@kpoa.nl 

Agenda 
11 nov. Sint Maarten 

14 en 16 nov. Ontwikkelingsgesprek / 

Adviesgesprekkengroep 8 

22 nov. Koffie ochtend 8.30 – 9.30 

05 dec. Sinterklaasfeest 

20 dec. Kerstviering 

09 feb. Carnaval 

16 februari Rapport 1 

19 en 21 februari Ontwikkelingsgesprek 2 

28 maart Grote rekendag 

29 maart Paasviering 

20 april Koningsspelen 

17 mei Schoolreis groep 4 t/m 7 

24 mei Schoolreis groep i. t/m 3 

29 mei t/m 1 juni Avond4daagse Hoogland 

20 t/m 22 juni Kamp groep 8 

27 juni Ontwikkelingsgesprek 3 

04 juli Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO 

0

6 

Eindejaarsactiviteit 

0

6 

Rapport 2 

1

0 

Afscheid groep 8 / Musical 

Kattenkreet 
 

De draad weer oppakken. 
(Doorgaan met de werkzaamheden.) 

 

 
 

‘Meester, ik ben de draad nu alweer kwijt!’ 

Wij delen regelmatig berichten met u. 
De Breede Hei is te vinden op: 

 

www.breedehei.nl 
 

maar ook op: 
 

 
 

Om ons te volgen klik op het logo. 

mailto:f.verdiesen@kpoa.nl
http://www.breedehei.nl/


 Ouders parkeren hun auto’s op de daarvoor bestemde parkeervakken of de iets verderop 
gelegen aangegeven parkeerplaatsen. 

 Fietsers en brommers maken geen gebruik van het voetpad of pad langs de school. 

 Leerlingen en ouders maken gebruik van aangegeven looproutes naar school. 

 Weggebruikers minderen vaart bij nadering van scholen en in de buurt daarvan gelegen onover-
zichtelijke kruisingen. 

 Ouders, die hun kind met de auto naar school brengen, houden een vaste rijrichting aan. 
 

Voor de ‘pleinkant’ van de school geldt: komend van de Laan der Hoven gaat u op het Geheu-
gen linksaf en dan volgt u het Geheugen rechtsom. 

 
Koffie moment 

Woensdag 22 november is het tweede koffiemoment van dit schooljaar. U bent van 8.30 
uur tot 9.30 uur van harte welkom op school voor een kop koffie of thee. Wij zijn be-
nieuwd naar uw ervaring(en) van de ontwikkelingsgesprekken en wij willen u graag infor-
meren hoe de kinderen het continurooster ervaren. Wij gaan graag met u hierover in ge-
sprek en kijken uit naar uw komst! 

 

Marion, Lisanne en Carmita 
 

Uitnodiging Sint-Maarten 

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

Sint-Maarten 
Dit willen we graag samen vieren. 

 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. (Sportlaan; re Engweg; li 

Lindenlaan; re Acacialaan; li Plataanweg; re Berkenlaan; re Kerklaan. 

Als het hard regent gaat de optocht niet door en kan je rechtstreeks naar de kerk toe ko-

men). 

 Samen gaan we in de kerk luisteren en kijken naar het verhaal van Sint-Maarten en zin-

gen we liedjes met het kinderkoor.  

We vinden het heel gezellig als je erbij bent! 

De Voedselbank 

Om te laten zien dat wij net als Sint-Maarten ook aan anderen willen denken, vragen we ieder-

een die naar de kerk komt iets mee te nemen voor kinderen die het niet zo goed hebben.  

Je kunt denken aan: 

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

Wij zullen deze producten verzamelen voor de VOEDSELBANK 

Groeten werkgroep Onderbouw, 

Liesbeth, Brigitte, Aletta en Myrna 



Katholieke identiteit 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Omdat de Breede Hei een katholieke identiteit heeft, ontvangen wij regelmatig post vanuit de 
parochie. 
Wij realiseren ons dat sommige ouders deze informatie ook zelf ontvangen, echter wij willen net 
als de parochie zoveel mogelijk ouders en kinderen bereiken, vandaar dat wij een aantal high-
lights voor u op een rijtje hebben gezet. In de bijlage leest u de activiteiten voor de komende tijd. 
 
Met vriendelijke groet, 

Team de Breede Hei 
 
Verhaalvoorstelling over gedenken van dierbare mensen 
 
Zouden mensen weer gaan leven als we hun verhalen vertellen? Of misschien zijn ze dan weer 
even bij ons? Blijven ze leven als we elkaar blijven vertellen wie ze voor ons waren, wat ze deden? 
In de verhaalvoorstelling Allerzielen, Allerheiligen, Allerlevenden klinken verhalen over mensen 
die belangrijk zijn. Over mensen die niet meer onder deze zon leven. Of gelukkig nog wel. Anne 
Christine Girardot (filmmaker), John Gruter (verhalenverteller), Casper van Dorp (beelddenker) 
en Nico Knibbe (zanger) delen verhalen en muziek over hun dierbaren in de indringende verhaal-
voorstelling Allerzielen, Allerheiligen, Allerlevenden. = Allerzielen, Allerheiligen, Allerlevenden is 
zondag 29 oktober om 16.00 uur te zien in de St. Josephkerk. De toegang is gratis. 
 
Kleuterkerk over Sint Maarten Kerk op Schoot 
 
is een laagdrempelige samenkomst voor kinderen van 4 tot 7 jaar met hun ouder(s) en/of groot-
ouder(s). We komen op 5 november om 11.00 uur samen in de Parochiezaal St. Joseph naast 
de kerk in Hooglanderveen. Het thema is deze keer Sint Maarten. Rond de grote kaars gaan we 
zingen en bidden, we luisteren naar het verhaal van Sint Maarten. Ook maken we een handige 
knutsel, die op de echte feestdag van Sint Maarten, 11 november, van pas komt! Natuurlijk gaan 
we tot slot ons eigen kaarsje aansteken. Kom je ook met mama, papa, oma en opa?  
 
Zaterdag 11 November Sint Maartenviering in Het Brandpunt! 
 
Zaterdag 11 november is er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd een Sint Maartensoptocht 
en een korte feestelijke bijeenkomst in Het Brandpunt (Laan naar Emiclaer 101)!  
Kinderen uit Kattenbroek kunnen zich tot 17.40 uur verzamelen bij de Gabrie Mehenschool, kin-
deren uit Zielhorst op het veld tussen de scholen. Om 17.40 uur kan er in een lampionoptocht 
naar Het Brandpunt worden gewandeld. Daar gaan we vanaf 18.00 uur naar de legende van Sint 
Maarten luisteren en er over zingen. LET OP: dit is een andere aanvangstijd dan de voorgaande 
jaren!  
Net als vorige jaren willen wij ook zelf op Sint Maarten lijken en anderen helpen. We delen wat 
we hebben met wie niets heeft. Daarom vragen we iedereen die naar de kerk komt iets mee te 
nemen voor kinderen van Stichting Voedsel Focus. Dat verzamelen we dan voor in de kerk. We 
denken dan aan lekkere dingen: koekjes, hagelslag, jam, pasta of ander broodbeleg, pannen-
koekmix (te bereiden met alleen water), ranja/limonadesiroop, iets te snoepen of een pakje drin-
ken, maar ook rijst, pasta, houdbare melk en kindertandpasta –en tandenborstels. Geen speel-
goed! Wat we in de viering verzamelen gaat naar Stichting Voedsel Focus, zodat er heel veel 
kinderen blij gemaakt kunnen worden. Laten wij met elkaar voor hen met Sint Maarten zorgen 
voor een extraatje!  
Aan ouders van de kleinste kinderen wordt gevraagd om – ook in de optocht - zelf met hun kind 
mee te lopen. Heb je vragen? Mail Henrike (henrikeelzen@gmail.com).  
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Uitnodiging voor deelname aan de vormselvoorbereiding 
 
Aan de kinderen/jongeren die in aanmerking komen  
voor het H. Vormsel, en hun ouders/verzorgers, 
 
Beste meisjes en jongens, beste ouders/ verzorgers, 
 
In de Katholieke Kerk kennen we de traditie dat jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 jaar het 
sacrament van het H. Vormsel mogen ontvangen. Volgens onze informatie zou jij, respectievelijk 
uw zoon/dochter, hiervoor in aanmerking komen. Met deze brief willen we jou uitnodigen om mee 
te doen aan de voorbereiding op het sacrament van het Vormsel. We beginnen in november.  
Wat is het Vormsel? Het is een vervolgstap op je Eerste Communie. Het heeft dus te maken met 
je geloof en met het bij de kerk horen. 
Is het Vormsel wel iets voor jou? Toen je als klein kind gedoopt werd kon je nog niet zeggen dat 
je kind van God en volgeling van Jezus wilde worden. Je ouders hebben dat toen namens jou 
gedaan. Ze hoopten dat je later ook zelf hiervoor zou kiezen. Nu ben je op een leeftijd dat je zelf 
kunt kiezen of je verder wilt op de weg van het geloof, en of je bij de kerk wilt horen. Om je te 
helpen een bij jouw passende keuze te maken, kun je over die keuzes nadenken tijdens de Vorm-
selvoorbereiding.  
Na de voorbereiding kun je, als je daarvoor kiest, gevormd worden. Dit gebeurt in een speciale 
viering, waarbij vicaris H.W. Woorts je de handen oplegt en je zalft met heilige olie. De Vormsel-
viering vindt plaats in op zondag 21 januari 2018 in de H. Kruiskerk. 

Ter voorbereiding op de viering komen we als groep bijeen voor een aantal praat- en doe bijeen-
komsten. Deze bijeenkomsten zijn leerzaam maar vooral ook heel gezellig. Aan het eind van de 
voorbereiding beslis je zelf of je gevormd wilt worden. 
Wij nodigen jullie jongens en meisjes, én u als ouders graag uit voor de startavond van het Vorm-
sel, op maandag 9 oktober 2017, om 19.00 uur in de pastorie van de Sint Martinus Kerk, 
Kerklaan 22 in Hoogland. Deze bijeenkomst duurt tot ongeveer 20.00 uur. Op deze avond wordt 
de opgave voor de voorbereiding definitief door  € 35 te betalen. Ook wie nog twijfelt is deze 
avond van harte welkom!  
Wij zouden het leuk vinden als jij en u mee zouden willen doen. Om inzicht te hebben in het aantal 
personen dat we die avond kunnen verwachten verzoeken wij u de vormeling vóór 30 september 
aan te melden via e-mailadres vormselolva@gmail.com . De gegevens die wij graag van u ont-
vangen vindt u op de achterkant.  
 

Werkgroep vormselvoorbereiding 
 
AANMELDING VOOR DE INFORMATIEAVOND VOOR DE VORMSELVOORBEREIDING 
 
Wilt u onderstaande gegevens voor 30 september e-mailen naar het volgende e-mailadres: 
Vormselolva@gmail.com 

 
1. Roepnaam vormeling 
2. Voornamen vormeling 
3. Geboorte datum vormeling 
4. Naam ouders/verzorgers 
5. Adres, postcode en woonplaats 
6. Telefoonnummer 
7. Mobielnummer 
8. E-mailadres ouders/verzorgers 
9. Eventueel 2e E-mailadres  
10. Bij welke kerk staat de vormeling ingeschreven     
11. In welke kerk is de vormeling gedoopt, indien buiten de parochie, graag adresgegevens. 
12. Naam van de school 
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