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Over een week is het kerstvakantie, een
mooi moment 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, kind, ouder en 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 2019 gewenst!
Esther en Carmita
Vanuit de MR
Woensdag 28 november heeft de MR
haar reguliere overlegd gehad. Aan het
einde van het jaar staat de begroting als
belangrijk punt op de agenda. De MR
heeft ingestemd met de uitgangspunten
van de begroting voor 2019. De komende
tijd wordt door de directie gewerkt aan het
vier jaren schoolplan voor de periode
2019-2023, de MR volgt in overleg met
de directie de inhoud en ontwikkeling van

het plan. Het schoolplan beschrijft de ambitie en doelstellingen van de Breede Hei voor de
komende jaren.
Verder zijn tijdens het overleg o.a. de volgende zaken besproken; het gebruik van het sciencelab, de inspanning en extra werkdruk bij het lerarenteam om het ziekteverzuim van collega’s op
te vangen en de herinrichting van het gebouw. Het volgende MR-overleg is op donderdag 24
januari. Schroom niet om vragen of opmerkingen te bespreken met de MR leden of mail naar
mrdebreedehei@KPOA.nl
Guido Visser namens de medezeggenschapsraad
2Bchild

Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de kerstperiode willen we ook denken aan mensen die het minder goed hebben.
Dit jaar hebben we gekozen om 2Bchild te steunen. 2Bchild is een kleine stichting met
vrijwilligers die kansarme kinderen in Bosnië een warm hart toedraagt. Zij helpen kinderen met
boodschappen, speelgoed en scholing. Ook samen sporten staat op het programma.
2Bchild bezoekt twee keer per jaar alle gezinnen, scholen en een gezinsvervangend tehuis. Op
al deze plekken probeert 2Bchild kinderen vooruit te laten kijken naar een toekomst.
Op www.2bchild.nl kunt u meer info vinden.
2Bchild is heel blij met de hulp van u en uw kinderen. Samen kunnen zij iets moois doen! in
2019 na het volgende bezoek aan Bosnië krijgen wij foto’s zodat we kunnen zien wat er met
ons ingezamelde geld voor elkaar is gekregen.
Tijdens de adventsviering kwam Erica van 2Bchild de kinderen vertellen over het goede doel en
heeft zij ons gevraagd of we geld willen inzamelen zodat zij in Bosnië veel kinderen kan helpen.
Hier hebben we een aantal activiteiten voor bedacht.
De kinderen hebben allemaal een mooi hangertje gemaakt voor in de kerstboom. Volgende
week kun u het hangertje van uw kind kopen in de klas van uw kind. Dit kan voor een klein
bedrag (bijv. €0,10), maar we hopen dat u natuurlijk meer geeft. Als iedereen €1,00 geeft halen
we al een heel mooi bedrag op. Meer betalen mag natuurlijk altijd.
Verder hebben we de kinderen gevraagd om deze week alle statiegeldflessen mee te brengen
naar school. In de hal komen winkelwagentjes te staan waar jullie de lege flessen kunnen
inleveren. Donderdag zullen we de flessen bij de Jumbo en Albert Hein inleveren. We hopen op
heel veel flessen.
Daarnaast zal er zowel tijdens de kerstviering in de kerk al ’s avonds tijdens het kerstdiner een
collectebus staan waar u uw geld kunt doneren.
We hopen dat u 2Bchild wilt steunen en dat we zo samen een heel mooi bedrag ophalen.

KINDER KERSTVIERINGEN IN DE SINT MARTINUS HOOGLAND
Op maandag 24 december is er een kerstviering speciaal voor
peuters en kleuters om 17.00 uur.
Deze sfeervolle viering is voor de kleintjes vanaf 2 jaar, die samen
met hun (groot)ouders deze middag naar de kerk willen komen om
het kerstfeest te vieren.
Samen gaan we luisteren en kijken naar het kerstverhaal en zingen
met elkaar enkele bekende kerstliedjes.
De voorganger van deze viering is Josephine van Pampus.
Vind je het leuk om mee te spelen in het kerstverhaal zorg dan dat
je er om 16.45 uur bent. Heb je thuis engelenvleugeltjes? Vind je
het leuk om engel te spelen, neem ze dan mee.
Jullie komen toch ook?
Op maandag 24 december is er een familieviering voor het hele
gezin om 19.00 uur.
In het bijzonder nodigen wij de kinderen van de midden- en bovenbouw van de basisschool uit
om hierbij aanwezig te zijn.
Samen zingen we verschillende kerstliedjes waarbij kinderkoor Sint Maarten zorgt voor de
muzikale begeleiding.
De voorganger van deze viering is drs. H.W. Woorts.
Gezellig als jullie erbij zijn.

