
De directie aan het woord….. 

Thematisch werken 

Van maandag 27 januari t/m donderdag 
13 februari werken wij van groep 1 t/m 8 
aan het thema ‘klimaat’. 

Door spelend leren, onderzoekend en 
ontwerpend leren vergroten we de 
betrokkenheid van kinderen. Door de 
thema's worden de kinderen uitgedaagd 
om zelf na te denken: analyseren, 
redeneren, concluderen en plannen.  
Zo geven we ons onderwijs meer 
betekenis en - verwerven de leerlingen  
21-eeuwse vaardigheden. Gedurende 
deze drie weken dat we aan het thema 
werken, zullen de kinderen op 
verschillende momenten per week het 
thema verkennen, onderzoeken en 
ervaren.  
De leerkrachten werken samen aan het 
thema klimaat en worden begeleid door 
Ton Keesom techniekcoach van Jet-Net 
& TechNet. Iedere groep zal een 
verschillend onderwerp behandelen uit 
het thema ‘klimaat’.  

We sluiten het thema gezamenlijk af op 
donderdag 13 februari. U bent die dag 
van harte welkom van 13.30 -14.00 uur 
om een kijkje in de groepen te nemen. 

Op tijd in de klas 
Wilt u er weer op toezien dat uw 
kind(eren) op tijd in de klas zit(ten). De 
lessen beginnen om 
8.30 uur. Het is de bedoeling dat de 
kinderen dan ook om 8.30 uur op hun 
plek zitten, klaar om te 
starten. Dank voor uw medewerking! 
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Agenda 

14-02-2020 Rapport 1 

17-02 t/m 20-02 Ontwikkelingsgesprek 2 
en adviesgesprek groep 8 

21-02-2020 Carnaval 

02-03 t/m 13-03-
2020 

Zilveren weken 

16-03 t/m 20-03-
2020 

Complimentenweek 

09-04-2020 Paasviering 

17-04-2020 Koningsspelen 

13-05-2020 Schoolreis groep 4 t/m 7 

14-05-2020 Schoolreis groep 1 t/m 3 

26-05 t/m 29-05-
2020 

Avondvierdaagse Hoogland 

26-06-2020 Studiedag 

29-06 t/m 01-07-
2020 

Ontwikkelingsgesprek 3 

01-07 t/m 03-07-
2020 

Kamp groep 8 

08-07-2020 Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO 

09-07-2020 Rapport 2 

10-07-2020 Eindejaarsactiviteit 

14-07-2020 Afscheidsavond groep 8/musical 

17-07-2020 Studiedag 

 

 
 

Jarig in februari 
 

4 Sabri 6A 

7 Sienna 8B 

9 Ruben 6A 

11 Amber 2-3 

11 Casper 7 

11 Shannon 6A 

13 Ruben 4 

14 Viggo 7 

15 Kyano 5 

17 Hugo 5 

18 Valentino 2-3 

20 Lieve 6B 

20 Nout  4 

22 Rahman 2-3 

24 Merle 8A 

25 Stijn 5 

 

mailto:f.verdiesen@kpoa.nl


Ontwikkelingsgesprekken 

In de week voor de voorjaarsvakantie vinden de ontwikkelingsgesprekken weer plaats. Soms 

gaan kinderen met sprongen vooruit, soms een paar passen terug. Dit verschilt van kind tot kind. 

Leerkrachten gaan met u en uw kind in gesprek over hun ontwikkeling zodat de leerkrachten weer 

kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van uw kind. 

Observaties, methodetoetsen, toetsen van CITO Lvs, registratiemodel KIJK, Zien (Sociaal 

Emotionele Ontwikkeling). Iedere leerkracht signaleert op basis van observaties en 

toetsresultaten welke leerlingen welke doelen hebben gerealiseerd en welke leerlingen nog 

aanvullende instructie en oefening nodig hebben om de gestelde doelen te bereiken. Dit gebeurt 

in onze school doordat de leerkracht de gegevens analyseert en interpreteert en deze verwerkt 

in het groepsplan en weekplanning. 

Vanaf maandag 3 februari kunt u zich weer inschrijven voor de ontwikkelingsgesprekken. U krijgt 

via de Parro een uitnodiging. Vanaf groep 3 verwachten wij dat de kinderen aanwezig zijn bij het 

ontwikkelingsgesprek.  

Wij zijn als team gezamenlijk verantwoordelijk voor de leeropbrengsten zodat wij goed kunnen 

aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en de groep. Op de studiedag van 12 februari 

bespreken wij als team de groei en ontwikkeling van de kinderen. 

De Passion 
Beste kinderen van groep 5 en hoger, 
Misschien heb je wel gehoord van de Passion. 
Een paar jaar geleden was die in 
Amersfoort. Maar al twee jaar hebben wij een 
speciale Passion for Kids. Die voeren we op 
Witte Donderdag 9 april ’s middags om 16.00 
uur uit in de Sint Martinuskerk in Hoogland. De 
kinderen van het Sint Maartenkinderkoor en 
van de Gospelkidz zingen samen de 
(pop)liederen in deze Passion.  
Het zou mooi zijn om het koor wat groter te 

maken. Daarom zoeken we nog maximaal 15 kinderen die mee willen doen. Dat betekent 9 keer 
repeteren op vrijdagmiddag, van februari tot en 
met maart in Het Brandpunt. Dan twee keer 
repeteren met de band in de Sint Martinuskerk, 
en op 9 april de Passion. Het kost €50 om mee 
te doen. (Ongeveer €5 per keer). Bij het koor 
de Gospelkidz is ook een stemcoach, zodat je 
echt goed leer zingen. 
Aanmelden, of eerst meer informatie vragen, 
kan bij de dirigente: 
Esther Ocheng-Grünbauer: 
estherocheng@gmail.com 
Wacht niet te lang, want er kunnen maar 15 
kinderen meedoen! 
 
 
 
 

Geurt Roffel 
Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt 
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Even voorstellen 
 

Vanaf februari zal ik starten als leerkracht in groep 5 en daarom zal 
ik mezelf even voorstellen. Ik ben Thomas Wolff, woonachtig in 
Utrecht met mijn vrouw Roos. Binnenkort verwachten wij ons eerste 
kindje.  
In mijn vrije tijd maak ik graag muziek, sta ik ‘s winters graag op de 
ijsbaan en zit ik in de zomer vaak op de racefiets. 
Tot nu heb ik altijd gewerkt in commerciële functies bij verschillende 
(grote) bedrijven. Maar vorig jaar, toen ik met Roos de wereld 
rondreisde besloot ik dat ik nu toch echt de sprong ging wagen naar 
het onderwijs, nadat ik dat al een tijd overwoog. En zo schreef ik 
vanuit een Colombiaans internetcafé een sollicitatiebrief, waarna ik 

in gesprek kwam met de KPOA en nu sta ik klaar om te beginnen in groep 5. Waar ik enorm veel 
zin in heb! 

Thomas Wolff 
Vanuit de MR  

 

De leraren hebben een loonsverhoging gekregen vanuit de cao-onderhandelingen. De scholen 

krijgen echter nog steeds hetzelfde bedrag per leerling van de overheid. Hierdoor is er een gat 

ontstaan op de begroting. Aan de scholen de taak dit financiële gat te dichten. Voor het komende 

jaar is het tekort aangevuld door het bestuur van de KPOA. Het blijkt nu hoe belangrijk het is voor 

de stabiliteit van de school om onderdeel te zijn van een groter collectief. De KPOA (Katholiek 

Primair Onderwijs Amersfoort e.o.) is een stichting welke bestaat uit 17 basisscholen. De KPOA 

heeft ook een MR, de Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR) hierin is de Breede 

Hei vertegenwoordigd door Irma van Drie en Esthrella Khouw.    

De impact van het continue rooster op de pauzes van de leerkrachten is nog steeds een 

onderwerp van discussie. Aan de hand van de uitgevoerde evaluatie wordt dit een agenda item 

voor de volgende MR-vergadering.  De volgende MR-vergadering is op donderdag 5 maart. 

Vragen of opmerkingen mogen altijd naar de MR leden of mail naar mrdebreedehei@KPOA.nl 

 

Namens de MR, Guido Visser 

Bericht vanuit de St. Martinuskerk in Hoogland 

Zondag 2 februari  is er om 09.30 uur in de St. Martinuskerk weer een familieviering. Tijdens deze 
viering worden de kinderen, die dit jaar hun Eerste Communie gaan doen, voorgesteld. Het 
jeugdkoor St. Martinus zullen de liedjes gaan zingen en de voorganger is pastoor Roderick. 
Iedereen is van harte welkom om dit samen met ons mee te vieren. 
Na de viering drinken we met zijn allen nog een kopje koffie en een glaasje limonade. 
Leuk als jij er ook  bij bent! 
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Vind jij opvoeden soms ook ingewikkeld? 

Voel jij je wel eens onzeker als opvoeder? Zoek je soms uren naar tips over opvoeden op het 

internet? En zie je dan door de bomen het bos niet meer?  Ga je niet naar een opvoedspreekuur 

omdat je denkt dat jouw probleem niet ‘ernstig’ genoeg is? Of ben je bang dat jouw 

opvoedprobleem wel ernstig is en worstel je daarom alleen verder? Voel jij je hierdoor gestrest? 

Of vind jij dat je het als vader of moeder niet goed doet? 

 

Wist je dat veel ouders deze gevoelens hebben? En dat veel ouders alleen blijven worstelen met 

lastige situaties? Dat komt omdat we nog steeds denken dat opvoeden vanzelf moet gaan. Maar 

opvoeden gaat niet altijd vanzelf. En toch voelen we vaak nog veel schaamte om onze 

opvoedvragen te stellen.  

 

‘Vraag het Marije’ 

Daarom ben ik ‘Vraag het Marije’ gestart. Een opvoedhelpdesk via WhatsApp. Soms is het fijn 

als iemand even met een frisse blik naar jouw situatie kijkt. Een simpele tip of een luisterend oor 

helpt soms om de situatie weer vanaf een andere kant te bekijken. Dat geeft lucht en ruimte, 

zodat jij zelf de regie terug kunt pakken. 

 

De helpdesk is gratis en lekker makkelijk, je hoeft er de deur niet voor uit. Gewoon even appen 

en binnen 24 uur heb je een reactie op je vraag. Ik registreer geen persoonlijke gegevens en ik 

leg ook geen dossier aan. Het nummer is: 06 16 06 20 72 (alleen beschikbaar voor WhatsApp 

berichten) 

 

Wie is Marije? 

Ik ben Marije Lagendijk, (media-)pedagoog en kindercoach. Ik woon in Kattenbroek samen met 

mijn man en dochter van vier. Je kunt mij kennen van de ouderavonden over ‘Opvoeden in het 

digitale tijdperk’. Ik vind dat we als ouders heel streng zijn voor onszelf en voor elkaar. We willen 

perfectie en alle ballen in de lucht houden. Maar soms is opvoeden gewoon even niet leuk en 

gaat het niet vanzelf. Dat is normaal. Dus denk nou niet: ik app Marije niet, want mijn probleem 

is niet ‘ernstig’ genoeg of mijn vraag is gek. Ik help je graag! 

 

Hartelijke groet, 

Marije Lagendijk 

www.lagendijk-empowering.nl  

 

 

 

  

 

http://www.lagendijk-empowering.nl/


 

 

Iedere woensdag tussen 8:30 tot 10:15 uur. 

Je kunt hier samen spelen met je kid(s),  

koffie drinken, ervaringen delen en tips uitwisselen. 

Speelgoed is aanwezig en koffie en thee staan klaar, gratis en vrijblijvend.  

Leuk als je komt binnenlopen! 

 

Alle goeds met warme ontmoetingen in verbinding voor 2020! 

In het nieuwe jaar starten we woensdag 8 januari weer met Bakkie Kroost. 

 

Extra activiteiten (toegang is gratis): 

 
Wo 22 jan. om 9:00 uur: voorleesactiviteit 

Voorleesconsulente Anita Sildeka van Bibliotheek Hoogland komt voorlezen  
bij de start van de Nationale Voorleesdagen. 

 

Wo 12 feb. om 9:00 uur: Social Media 

‘Welke apps zijn geschikt voor mijn peuter/kleuter? Hoeveel schermtijd is eigenlijk gezond? 

Het digitale tijdperk geeft ons als opvoeders nieuwe uitdagingen. 

Mediapedagoog Marije Lagendijk komt langs om praktische en leuke tips te geven over opvoeden in het 

digitale tijdperk. www.lagendijk-empowering.nl 

 

 

Waar: De Ontmoeting, De Bekroning 2 (bij Emiclaer). 

Meer info: http://www.bakkiekroost.nl/  

of mail: info@inloophuisdeontmoeting.nl  

 

Bakkie Kroost is een initiatief van GGD Regio Utrecht, Partou Kinderopvang, SKA 

Kinderopvang, Haptonomie Praktijk Schoneveld, Indebuurt033 en De Ontmoeting. 

http://www.lagendijk-empowering.nl/
http://www.bakkiekroost.nl/


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


