
Even bijpraten….. 

Beste ouders/verzorgers, 

De goedheiligman is weer in het land. Wij 

zullen zijn verjaardag uiteraard weer 

vieren op de Breede Hei. 

Sinterklaas 

Dankzij de medewerking van veel ouders 

hebben we de school weer echt in de 5 

decembersfeer weten om te toveren. 

 

Een grote marktkraam vult het podium. In 

deze kraam ligt allerlei snoepgoed voor 

het geval de Pieten te weinig 

meegenomen hebben om in de schoenen 

van de kinderen te doen. 

Echter……het snoep ligt daar niet veilig. 

Op onverklaarbare wijze verdwijnt er 

steeds meer van de reserve voorraad van 

de Pieten. Zij weten niet wie er met hun 

suikergoed vandoor gaat. 

We zijn benieuwd hoe dit gaat aflopen. 

Op de dag dat de Sint de school bezoekt 

kunt u de ontknoping van dit drama 

volgen. 

 

Aanmelden jongere broertjes/ zusjes 

Heeft uw kind nog jongere broertjes/ 

zusjes die nog niet aangemeld zijn op 

school? Dan verzoeken wij uw kind aan 

te melden bij ons op school, ongeacht de 

leeftijd van uw kind(eren). Het 

aanmeldingsformulier kunt u halen bij de 

administratie. 

 

 

Datum: 23-11-2018 
Jaargang: 27 
Aflevering: 5 
Redactie: f.verdiesen@kpoa.nl 
 
Agenda 
 

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 
 
23 Renske 8 

24 Gijs 8 

25 Freddy  8 

27 Sophia 1-2A 

 
Jarig in december 
01   Elanyo    4 
01   Collin    6 
04   Julian    6 
08   Sander    7A 
08   Hannah    5A 
08   Riley     3 
09   Anna     5B 
10   Lotte     6 
10   Damian    5A 
12   Louisa-Esmeralda  5A 
13   Felix     4 
18   Sienna     8 
25   Sarwen    6 
26   Nadir     8 
28   Iggy     5B 
28   Yannick    8 
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Wil jij werken vanuit deze kernwaarden? 

 

 

Kijk dan naar onze vacature op de website https://www.kpoa.nl/werken-bij/vacatures , want de 

Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. zoekt met ingang van 1 januari a.s. 

een administratief medewerker voor personeels- en salarisadministratie, voor 0,4 FTE. 

  

https://www.kpoa.nl/werken-bij/vacatures


De Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. zoekt met ingang van 

1 januari a.s. een 

 

Administratief medewerker voor personeels- en salarisadministratie, 0,4 FTE 

 

In verband met het afscheid van een van onze collega’s zoeken wij een nieuwe collega. Aan de 

nieuwe administratief medewerker personeel de uitdaging om er, samen met de collega’s, voor 

te zorgen dat de hoge kwaliteit die we bereikt hebben gewaarborgd blijft. De werkzaamheden 

worden uitgevoerd binnen het bestuursbureau van de stichting. 

De administratief medewerker personeel valt onder de directe verantwoordelijkheid van de 

directeur bestuursbureau. Voor de administratief medewerkers op het bestuursbureau is een 

uitgebreide functieomschrijving beschikbaar.  

 

Het team zoekt in de nieuwe collega vooral iemand die, naast secretariële werkzaamheden de 

volgende taken op zich neemt: 

 

 het uitvoeren van administratieve werkzaamheden voor de personeelsadministratie: 
o voert eenvoudige personeelsmutaties uit in het administratieve systeem; 
o verzorgt correspondentie rondom CAO aangelegenheden, b.v. verlof duurzame 

inzetbaarheid senior medewerker en ouderschapsverlof berekeningen en informatie; 
o verzorgt administratieve handelingen, b.v. verwerking aanvragen fietsplan, 

werkgeversverklaringen, uitruil dienstreizen;  
o ziet toe op het overleggen van de juiste bescheiden bij indiensttreding van medewerkers 

b.v. VOG, bewijzen van bekwaamheid ; 
o draagt zorg voor een volledig personeelsdossier. 

 het onderhouden van (telefonische) contacten met medewerkers binnen KPOA en met externe 
instanties. 

 

Kennis en vaardigheden 

- Opleiding op minimaal MBO-niveau 



- Relevante werkervaring en bij voorkeur kennis van de CAO-PO 
- Kennis van en ervaring met Profit en InSite van Afas 
- Kennis van relevante algemene wet- en regelgeving (bv Wet verbetering Poortwachter en 

Wet Werk en Zekerheid) 
- Bereidheid tot het volgen van aanvullende opleidingen  
- Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken 
- Beschikken over goede communicatieve, sociale en schriftelijke vaardigheden 

 

Informatie 

Inschaling voor deze nieuwe functie geschiedt conform de CAO-PO schaal 6 voor OOP. De 

functie is Fuwasys gewaardeerd.  

De werktijden zijn bij voorkeur op donderdag en vrijdag van  09.00 – 17.00 uur. 

 

Procedure 

Sollicitaties dienen uiterlijk 01-12-2018 in ons bezit te zijn. Je kunt je sollicitatie richten aan KPOA, 

t.a.v Mw. B. Visser, Postbus 930, 3800 AX Amersfoort of bij voorkeur per e-mail naar 

info@kpoa.nl.  

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Brigitte Visser, directeur bestuursbureau 

033-2570645. 

De eerste gesprekken vinden plaats in de ochtend van 5 december. 

 

 

 

 

 

 

Gelijk na de zomervakantie, op maandag 27 augustus, zijn wij op de Breede Hei begonnen met 
speelleergroep de Breede Hei en Bso de Breede Hei.  Wij hebben de beschikking  tot 2 mooie 
ruimten die wij zo hebben ingericht dat kinderen spelend kunnen ontdekken. 
 
Op maandag tot en met donderdag vangen we in de ochtend op de speelleergroep de peuters 
op. Met deze kinderen werken met het  erkende voorschoolse educatieve programma Puk en Ko. 
Hierbij is spel de basis!! Hiermee bieden wij ieder kind de kans zich te ontwikkelen, zowel kinderen 
die een duwtje in de rug nodig hebben als kinderen die behoeften hebben aan extra uitdaging. 
 
In de middagen vangen wij op de Bso  de uit school komende kinderen op. Veelal zijn het kinderen 
die naar basisschool de Breede Hei gaan. Wij bieden  de kinderen een uitdagend en afwisselend 
programma met activiteiten, workshops, clinics en uitstapjes op het gebied van sport & spel, 
cultuur, creativiteit en natuurbeleving. De kinderen kiezen zelf aan welke activiteiten zij  mee 
doen. 
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Wat zijn wij ontzettend welkom ontvangen door zowel het team van de Breede Hei als de 
leerlingen en de ouders van deze school. Wij voelen ons vanaf  het eerste moment thuis op de 
Breede Hei.  
 
Bent u nieuwsgierig geworden? Loop gerust een keer binnen! 
 
U kunt ons bereiken op :  033 – 4542111 of via www.ska.nl 

 

Het Wijkteam 
Beschrijving 

 
In het Wijkteam werken professionals op het gebied van jeugdzorg, opvoeding 
van kinderen, gezondheidszorg, welzijn, woonbegeleiding, psychische 
problemen, ouderenzorg en andere zorgberoepen. Ze werken samen in een 
team in de wijk. 
 

Zo werkt het 
 
U kunt het Wijkteam bereiken via het centrale telefoonnummer of per e-mail. (zie 
contactgegevens hieronder). Een medewerker van het Wijkteam in uw buurt neemt dan zo snel 
mogelijk contact met u op om een afspraak te maken, en komt vervolgens bij u langs. Samen 
maakt u een plan. Daarin staat welke doelen u wilt bereiken en hoe u dit gaat doen. Het Wijkteam 
helpt u graag om zelf uw vragen en zorgen aan te pakken. We bekijken wat u kunt bereiken met 
de hulp van familie, vrienden, buren, of het Wijkteam zelf. Heeft u speciale hulp nodig? Dan 
schakelen we samen met u de juiste specialist of instantie in. 
 
Wat we doen 
 
De medewerkers van het Wijkteam zijn bekend met de vragen en zorgen waar bewoners mee te 
maken krijgen. Het is belangrijk dat u niet rond blijft lopen met uw zorgen. Het Wijkteam kan u 
helpen. We bespreken uw vraag of zorg en helpen u op weg. We begeleiden u en zoeken naar 
passende hulp. 
 
Centrale telefoonnummer: 033 469 48 69 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur. 
E-mail 
wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl 
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Weten jullie welke regel bij welk pictogram hoort? 

 Bij schoppen, slaan of schelden, moet ik direct naar de time-out plek in de klas. 

 Als de wc vies is melden wij dit bij de leerkracht.  

 Stop! Als ik 3x een time-out in de andere klas heb gehad, volgt er een gesprek met mijn 

ouders en de leerkracht. 

 Heb ik 3 waarschuwingen van mijn leerkracht gehad, dan moet ik naar de time-out plek in 

de klas. 

 Wij laten de wc schoon en netjes achter. 

 Wij wassen onze handen na het gebruik van de wc. 

 

 

  

   

   

   

 

  

3x…=   

 



 



 



 



  



familieviering in de Sint Martinus kerk  

 

Weet jij hoe we de tijd voor de kerst noemen? 

Wat is de kleur van deze tijd voor kerst? 

En hoeveel kaarsen moeten er op de krans? 

  

Wil je hier meer over horen? Kom dan naar de familieviering in de Sint Martinus kerk op zondag 
2 december a.s. om 09.30 uur in Hoogland. 

Tijdens de viering ontsteken we het eerste kaarsje. 

Kom je ook? 

  

Tot zondag! 

Werkgroep familievieringen  

 


