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Agenda 
 
22 t/m 24 december: Oud Papier 

10 t/m 21 januari 2022 Zilveren weken 

03 februari 2022 MR vergadering 

16 februari 2022 Studiedag 

18 februari 2022 Rapport 1 

21 t/m 24 februari 2022 Ontwikkelingsgesprek 2/ adviesgesprekken groep 8  

25 februari 2022 Carnaval 

 
Jarig in december 
20 Mika  5 

20 Aivey 4 

26 Ilena 1-2A 

28 Iggy 8B 

29 Jixx  1-2B 

Jarig in januari 
1 Imran  7 

3 Isabelle  8B 

4 Finn  4 

16 Jason  4 

16 Dominique 8A 

 

Jarig in januari 
 

17 Fabian 6 

19 Sami 1-2B 

20 Mischa 8B 

20 Renske 8A 

21 Shariva 5 

23 Rahiem  5 

23 Stacy 5 

26 Levi  1-2A 

27 Bente 8A 

27 Shurantly  8A 

28 Dylan  1-2A 

29 Sofie  4 

30 Rosalie 4 
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De directie aan het woord….. 
 

 

Beste lezer, 

In deze turbulente periode is het belangrijk om achterom te kijken, maar 

ook vooruit te kijken. Alle kinderen zijn enorm gegroeid in hun 

ontwikkeling. Het is bijzonder om te zien hoe dat gaat, het gaat soms zo 

snel dat we het als volwassenen nauwelijks kunnen volgen. 

Een uitdagende en leerrijke omgeving creëren waarin kinderen kunnen leren en 

ontwikkelingen is onze opdracht. Dat doen we dagelijks met hart en ziel gestoeld op 

onze kernwaarden/wortels: vertrouwen, verbinding, veiligheid en vakmanschap. 

Om een fijne omgeving voor het kind te creëren hebben we elkaar nodig. De 

samenwerking met elkaar vinden we belangrijk, we zetten daarom ook stevig in op de 

driehoek kind, ouder, school. 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! 

De feestdagen zijn in zicht, dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend een mooie tijd. 

Bij een aantal van jullie is er iets ingrijpends gebeurd. Ook dan hebben we elkaar nodig. 

Geef de ander een beetje aandacht in welke vorm dan ook. 

Dank voor de samenwerking en voor iedereen alvast fijne kerstdagen en een goed 

2022 gewenst! 

Namens team de Breede Hei 

Carmita 

Kerstgedicht 

Er staat een ster aan de hemel 

een grote ster, 

die brengt ons een boodschap 

van lichtjaren ver. 

Het licht van verlangen stuurt 

mensen op reis. 

Ze zoeken een koning of  

zijn ze niet wijs? 

Ze volgen hun hart tot  

over de grens 

en komen verwonderd terecht 

bij een mens. 

Ze zien in Hem 

een wereld begint, 

waar liefde de 

dwaasheid overwint. 

Ze maken een buiging 

en knielen neer: 

Hun koning is klein, 

maar hij is zoveel meer. 

Zie je een ster in  

een donkere nacht 

dan weet je dat ergens  

op jou wordt gewacht. 



Bericht van Ska 
 
Per 1 januari bestaat het team van de slg en bso uit de volgende personen: 
Lisa van Eck is de coördinator en, naast dat zij ook werkzaam is op de groep, is zij het 
eerste aanspreekpunt voor ouders. Loes de Baan is als Jonge Kind Specialist 
verantwoordelijk voor de pedagogiek en zij is tevens 2 dagen werkzaam in de 
kleuterklassen. Samen met pedagogisch medewerkers Janneke Smets en Sylvia van 
Bronswijk vormen zij het vaste team van de slg en bso. Loop bij vragen of voor meer 
informatie gerust even langs bij een van de lokalen. 
 
Kleuren met juf Elna 
 

Behalve zeer muzikaal is juf Elna ook nog eens heel creatief. Zij gaat vanaf nu voor 

iedere Kattenbel een mooie kleurplaat voor de kinderen maken. Deze aflevering de 

allereerste. Veel kleurplezier! 

 

 


