
Even bijpraten….. 

Beste ouders/verzorgers, 

In de weken voor de herfstvakantie 
hebben we veel aandacht besteed aan 
de regels binnen de school. Als je nu in 
de groepen en gangen kijkt, zie je dat 
deze regels leven in de school. Het geeft 
rust in de groepen en in de gang. 
Komende periode staan de trapregels 
centraal, we vinden dat dit nog beter kan. 
Er hebben voor de herfstvakantie ook 
veel verschillende groepsactiviteiten 
plaatsgevonden zoals het fotoproject in 
groep 8 ‘fotografen-in- de-dop’. De foto-
expositie is de hele maand november te 
zien in het Eemhuis. We hebben de 
kinderboekenweek afgesloten met een 
mooie expositie door de hele school 
heen. Deze was druk bezocht met 
ouders, verzorgers en opa’s en oma’s. 
Het was mooi om te zien dat iedereen het 
belang van lezen onderstreept, lezen is 
en blijft belangrijk het hele jaar door! 

Het Science lab is inmiddels geopend. 
Tijdens het volgende koffiemoment op 14 
januari van 13.00 uur-14.00 uur willen we 
u laten kennis maken met de materialen 
in het Sciencelab zodat u een idee heeft 
waar de kinderen mee bezig zijn. 

We vinden het belangrijk binnen ons 
team dat we gebruik maken van elkaars 
kwaliteiten. Dat doen we door te werken 
in Leerteams. Ieder Leerteam 
specialiseert zich op een vak- 
ontwikkelingsgebied. Voor de Leerteams 
van de basisvakken (rekenen, taal, lezen 
en sociaal- emotionele ontwikkeling) zijn 
er experts. Zij geven leiding aan het 
proces van samen leren. Samen met de 
schoolleiding geven zij leiding aan de 
onderwijskundige ontwikkeling op De 
Breede Hei. Op de website van de 
Breede Hei kunt u lezen wie in welke 
vakken onze experts zijn. 
 
Voorlichting Social media 
In de vorige Kattenbel heeft u meer 
kunnen lezen over de voorlichting over 
opvoeden en opgroeien in het digitale 
tijdperk. De basisscholen en de 
kinderopvangorganisaties in Amersfoort 
Kattenbroek hebben de handen 
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Agenda 
 

07 november 
Ouderavond Social Media Kattenbroek 

19:00 uur – 20;30 

11 november 
Viering Sint Maarten Martinuskerk 

Viering Sint Maarten Het Brandpunt 

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 november 
 
2 Lieke 5A 

3 Djoya  3 

3 Forlan  5A 

4 Fiene  6 

8 Xavi  7A 

9 Elize 3 

9 Lina 5B 

12 Thirza  1-2B 

13 Liberty  4 

16 Milan 7A 

23 Renske 8 

24 Gijs 8 

25 Freddy  8 

27 Sophia 1-2A 

 
 

mailto:f.verdiesen@kpoa.nl


ineengeslagen en gaan 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. 
De voorlichting voor ouders van de groepen 5 t/m 8 is op 7 november van 19.00 uur tot 21.00 uur 
in het brandpunt. In de bijgevoegde flyer kunt u zich opgeven door de QR code te scannen. We 
hopen u graag te zien! 
 
Ontwikkelingsgesprek en/of adviesgesprek groep 8 
Wij vinden het belangrijk om met u in gesprek te gaan over uw kind(eren). U kent uw kind het 
best in de thuissituatie, wij zien de kinderen dagelijks op school, kinderen kunnen vaak zelf ook 
goed aangeven wat ze nodig hebben. In gesprek met elkaar komen we tot de meest optimale 
afstemming ten aanzien van de begeleiding van uw kind. Begin dit schooljaar hebben u en uw 
kind de leerkracht gesproken tijdens het startgesprek. 
U heeft het gehad over wat we dit jaar willen bereiken met elkaar en wat uw kind daarbij nodig 
heeft. Op deze manier willen wij het onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten bij uw kind. 
In de week van 19 t/m 22 november vinden de ontwikkelingsgesprekken plaats, dit is een vervolg 
op de startgesprekken. We blikken terug op de eerste periode en kijken vooruit naar de komende 
periode. De adviesgesprekken van groep 8 vinden ook in deze week plaats. 
Als uw kind in groep 3 t/m 8 zit verwachten we dat uw zoon/dochter aanwezig is tijdens het 
ontwikkelingsgesprek en/of adviesgesprek. Het gaat tenslotte om hem/haar. Als uw kind in groep 
1/2 zit hoeft uw kind niet aanwezig te zijn bij het ontwikkelingsgesprek. 
 
Wat vraagt dit ontwikkelingsgesprek en/of adviesgesprek van u? 
Via de Parro app kunt u zich vanaf dinsdag 06 november vanaf 15.00 uur inschrijven voor de 
ontwikkelingsgesprekken. 
We hopen dat u (bij voorkeur beide ouders) samen met uw zoon/dochter aanwezig kunt zijn. 
 
Verkeer 
Er is rondom de school aan het begin en aan het einde van de dag soms erg veel verkeer. Zeker 
op de dagen dat het regent. Wilt u stapvoets rijden in de buurt van de school en wilt u de auto 
niet parkeren aan de slootkant van de school maar op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. 
Zo houden we de schoolomgeving voor de kinderen overzichtelijk.  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
Met vriendelijke groet, 

Team de Breede Hei. 
Gezichten van de MR 
Op de prikborden hangen de foto’s en namen van de ouders en leerkrachten die de MR vormen. 

Als je vragen of opmerkingen hebt spreek ons gerust aan of stuur een email naar: 

mrdebreedehei@kpoa.nl 

Tijdens de eerste MR vergadering in september zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 Met de voorzitter en penningmeester van de OR is de verhoging en begroting van de 
vrijwillige bijdrage. 

 De temperatuur op de bovenverdiepingen en de mogelijkheid tot ventileren van de lokalen. 
 De hygiëne van de toiletten die nog niet vernieuwd zijn. 
 Opvolging van de aandachtspunten uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie. 
 Strenger en strikter handhaven schoolregels. 
 Ontwikkeling een eerste ervaringen met het Kindcentrum. 

De volgende MR vergadering is op 28 november. Heb je onderwerpen voor de agenda of wil je 

reageren op bovenstaande punten, laat het ons weten. 

Guido Visser 

MR de BreedeHei 
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Uitnodiging Sint-Maarten 

  

Op zondag 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 

komen). 

 

 Samen gaan we in de kerk (St Martinus kerk in Hoogland) luisteren en kijken naar het 

verhaal van Sint-Maarten en zingen 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 iedereen 

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 familievieringen 



 

 

Zondag 11 November Sint Maartensoptocht en bijeenkomst in Het Brandpunt! 
 

’11 november is de dag…’ dat er voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd een Sint 

Maartensoptocht is in onze wijken. In Kattenbroek begint de lampionoptocht om tien over half zes 

bij de Gabrie Mehen aan de Dopheide, in Zielhorst op het veld tussen de scholen. De optochten 

in Zielhorst en Kattenbroek komen om zes uur aan in Het Brandpunt, waar de legende van Sint 

Maarten klinkt, compleet met liedjes. 

 

Geïnspireerd door Sint Maarten vragen we je om iets te eten mee te nemen dat je wilt delen met 

andere kinderen. Denk aan lekkere dingen als koekjes, hagelslag, jam, pasta of ander 

broodbeleg, pannenkoekmix (te bereiden met alleen water), ranja/limonadesiroop, iets te 

snoepen of een pakje drinken, maar ook rijst, pasta, houdbare melk en kindertandpasta –en 

tandenborstels. Geen speelgoed! Stichting Voedsel Focus zorgt dat deze extraatjes op de goede 

plek komen. De ouders van de kleinste kinderen vragen we om – ook in de optocht - zelf met hun 

kind mee te lopen. Vragen? Mail Henrike (henrikeelzen@gmail.com). 

 

Tot 11 november! 



 



 



 
 
 



REMEMBRANCEDAY MET DE K.A.M.V. 
 
De oorlog ging voorbij, de geschiedenis bleef. De K.A.M.V. neemt u mee terug in de tijd. 
Juf Elna speelt mee op fagot, meester Edgar op klarinet, juf Yfke op dwarsfluit en de jongste 
dochter van juf Elna op saxofoon. 
Op zaterdag 10 november geeft het harmonieorkest van de Koninklijke Amersfoortse 
Muziekvereniging een bijzonder concert in het kader van 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog. 
Onder andere geïnspireerd door de Remembrance Sunday zoals die jaarlijks in Londen 
plaatsvindt. 
Daar herdenken de Britten al hun gevallen soldaten sinds de Eerste Wereldoorlog. Net zoiets als 
onze 4 mei, die gebaseerd is op de Tweede Wereldoorlog. 
Voor het concert van 10 november is voor een bijzondere vorm gekozen: het concert is één 
geheel, met centraal een Vlaamse Verhalenverteller, Chris de Backer, die vanuit zijn eigen 
familiegeschiedenis het publiek zal meenemen naar een bijzondere gebeurtenis in december 
1914. 
Nederland mag dan neutraal gebleven zijn in deze oorlog en er alleen de gevolgen van hebben 
gemerkt, België heeft er des te meer mee te maken gehad. 
Aangezien in de Eerste Wereldoorlog ook de doedelzakspelers, de pipers, een grote rol hebben 
gespeeld, wordt dit concert aangevuld met de Seaforth Highlanders of Holland, Memorial Pipes 
and Drums. Zij zetten het geheel nog meer luister bij. 
De K.A.M.V. zal muziek spelen die u meeneemt naar de jaren 1914-1918, maar ook muziek die 
later bij de herdenkingen is gaan passen. 
Wilt u dit geschiedenis-spektakel ook graag meemaken? Het is een aanrader! 
Het concert van de harmonie o.l.v. Jeroen Drenth vindt plaats op 10 november 2018 in de Dissel 
te Hooglanderveen. Het concert begint om 20.00 uur, zaal gaat open om 19.30 uur. 
Kaarten kosten slechts 10 euro en zijn van tevoren te bestellen bij juf Elna (e.dewolf@kpoa.nl) of 
aan de zaal verkrijgbaar. 

Juf Elna 


