
Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces 
Kerst komt steeds dichterbij. We bereiden ons voor op 
dit feest van vrede tijdens de adventsvieringen. 
Woensdag a.s. gaan we de geboorte van Jezus vieren 
in de Martinuskerk in Hoogland. 
Als school willen we ook denken aan kinderen die het 
minder goed hebben. Dit jaar zetten we ons in voor 
Stichting Helping hands 4 Smiling Faces. In de groe-
pen staan woensdag spaaremmertjes waar de kin-
deren hun bijdrage voor dit doel kunnen doneren. Ook 
bij de kerk zullen engeltjes staan zodat ook u uw bij-
drage kunt doen. Ook zullen de engeltjes woensdag 
door de school lopen om uw gulle gift in ontvangst te 
nemen. Hieronder wat INFO over deze Stichting. 

 
Asha en Devendra Aryal zijn sinds de start in 2008 een 
integraal onderdeel van Stichting Helping Hands 4 
Smiling Faces. Zonder hun hulp zou de stichting nooit 
hebben kunnen doen wat het heeft gedaan en nog 
doet. 

Het is al lang de wens van beiden om iets te doen voor 
kansarme kinderen in hun gemeenschap, die proble-
men hebben die je niemand toewenst, kinderen al he-
lemaal niet. Aan het begin van 2016 is hun droom wer-
kelijkheid geworden met de start van de buiten-
schoolse opvang Second Home Child Outreach Pro-
gram (SHCOP).  

Het begin van het programma is een direct gevolg van 
de aardbevingen van 2015, waardoor meer mensen 
onder de armoedegrens terecht zijn gekomen. Daar-
door is de behoefte aan dagelijkse ondersteuning van 
kansarme kinderen in Jorpati enorm toegenomen. Het 
Outreach programma voorziet daarin en Helping 
Hands 4 Smiling Faces helpt hen daar graag bij. 

In de loop van volgend voorjaar moeten de kinderen 
van de buitenschoolse opvang - net als alle andere 
kinderen in Nepal - examens doen. Als zij die examens 
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04 juli Kennismakingsochtend 
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Afscheid groep 8 / Musical 
Kattenkreet 

 

Op handen dragen. 
(Alles voor iemand over hebben.) 

 

 
 

Laten we ons beste beentje voor zetten. 

Wij delen regelmatig berichten met u. 
De Breede Hei is te vinden op: 

 

www.breedehei.nl 
 

maar ook op: 
 

 
 

Om ons te volgen klik op het logo. 

mailto:f.verdiesen@kpoa.nl
http://www.breedehei.nl/


niet halen, is de kans levensgroot dat de ouders hen van school halen. 

Want hun ouders zijn zonder uitzondering straatarm en zelfs de goedkoopste scholen zijn voor 
hen peperduur. Zij redeneren eenvoudig dat als hun kind niet presteert, hij/zij beter kan gaan 
werken…Als de kinderen (variërend in leeftijd van 2 tot 14 jaar oud) zo jong van school worden 
gehaald, dreigt kinderarbeid (vies, zwaar, hard, lang en gevaarlijk werk), gedwongen huwelijken 
(ja echt, dat speelt al vanaf 8 jaar) en prostitutie…  

Daarom wil de buitenschoolse opvang ook bijlessen gaan verzorgen. De menskracht daarvoor 
hebben ze al, maar het geld om hen een bescheiden salaris te bieden niet. Voor 45 euro per 
maand gaan betrokkenen bijlessen geven in Engels, Nepalees, wiskunde, social studies. Helpt u 
met De Breede Hei mee om deze kinderen goed voor te bereiden op hun examens? Daarmee 
geeft u hen de kans op een beter leven. Dat verdienen ze! 

 
 
 
 
STICHTING HELPING HANDS 4 SMILING FACES 
Ondersteunt 3 kindertehuizen en 1 BSO in Kathmandu, Nepal 
Help ons Help hen: kinderen komen eerst 
www.4smilingfaces.com 
NL17 INGB 000 435 56 93 

Verlof 
 
Elles van Middelaar – Engwerda verwacht in februari haar tweede kindje. Zij zal daarom met 
zwangerschapsverlof gaan. Haar laatste werkdag zal zijn op vrijdag 22 december. 
Annelies Hilhorst zal op woensdag, donderdag en vrijdag groep 5 gaan begeleiden. Annelies 
heeft in de begin jaren van de school gewerkt op de Breede Hei. Wij vinden het fijn om weer met 
haar te mogen werken. 
 
Even voorstellen 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
Met ingang van 1 januari 2018 ga ik het zwangerschapsverlof invullen 
voor juf Elles in groep 5. Ik ga dan samenwerken met juf Daniélle. 
Graag wil ik mij via deze weg alvast aan u voorstellen. 
Mijn naam is Annelies Hilhorst. Ik ben geboren in 1956 in Soest, waar 
ik tot mijn 21e heb gewoond. Momenteel woon ik alweer 24 jaar in Leus-
den. Mijn zoon Ruud en dochter Sophie wonen al een aantal jaren op 
zichzelf. Naast tijd voor mijn familie, vrienden en werk hou ik me ook 
graag bezig met een aantal hobby’s. Vooral in de zomer fiets ik graag 
en vind ik het heerlijk om wat te werken in de tuin. Ik heb bijna 20 jaar 
in boekhandels gewerkt en ben daardoor ook besmet geraakt door het 
leesvirus. Muziek luisteren en dansen, daar kan ik ook erg van genie-

ten. Naast een heleboel serieuze zaken ben ik altijd “ïn” voor een grapje. Humor is belangrijk in 
mijn leven en dus ook in mijn werk. 
Nog een leuk “weetje”…. Veertien jaar geleden heb ik ook op de Breede Hei gewerkt. Samen met 
juf Thea in groep 5. Het voelt dan voor mij ook als “thuiskomen”. De afgelopen jaren heb ik ge-
werkt op de Sint Jozefschool in Achterveld. 
Ik heb ontzettend veel zin om na de kerstvakantie met het team van de Breede Hei aan de slag 
te gaan. Om samen met u bij te dragen aan de ontwikkeling van uw kind(eren). 
 
Hele fijne feestdagen toegewenst en tot na de kerstvakantie. 

Annelies Hilhorst 

http://www.4smilingfaces.com/


De leerlingenraad 2017-2018 
 

Hierbij stelt de leerlingenraad zich aan u voor. Ze 
hebben allemaal een eigen stukje geschreven 
waarin ze wat meer vertellen over zichzelf. 
Hallo ik ben Merlijn en ik zit in de leerlingenraad. Ik 
zit in groep 7. Ik kwam wat later maar toch. Ik ben 
10 jaar oud/jong. Mijn hobby is gamen en dabben. 
Dit ben ik. 

Ik ben Tim. Ik ben 11. Ik heb een zusje (Yara groep 
4). Mijn sporten zijn:  BMX, mountainbike, wielren-
nen. Mijn hobby’ s zijn: drummen gamen stuntstep-
pen(met SJOERD). Ik ben gekozen omdat ik goeie 
ideeën voor de school EN GOED KAN BEPALEN 
OVER DINGEN (OOK THUIS J) IK EN DE LEER-
LINGEN RAAD GAAN DE SCHOOL BETER MA-

KEN!  
GROETJES TIM  

Hoi, ik ben Indy-Lynn ik ben 9 jaar oud en ik zit in 
groep 6a. En ik zit in de leerlingenraad. Mijn 
lievelings dieren zijn een dolfijn , konijn. Mijn 
hobby's zijn knutselen en tekenen. Ik zit op dansen. 
Ik heb een broertje die zit in groep 3a. 

Mijn favoriete tv programma is Dance Dance Dance. Mijn lieveling's eten is 
• pannenkoeken 
• pizza 
• poffertjes 
• patat 
• zalm 

Dit waren mijn dingen. 

Ik ben Ly-Ann en ik zit in groep 6b. De vakken die ik wel leuk vind zijn lezen en tekenen. Waarom 
wil ik in de leerlingenraad: Omdat ik heel goed kan overleggen. En omdat ik het leuk vind om mee 
te denken over de school. En ik heb leuke ideeen. Wat zijn mijn hobby’s: Ik hou van buitenspelen 
en ik hou van met lego spelen. Mijn sport : De sporten die ik doe zijn klimmen en skiën.   

Hallo ik ben Joeri en ik ben 12 jaar oud.  Mijn hobby’s zijn :  stuntsteppen, basketbal en gamen. 
Ik zit op de club crackerjacks en vind het heel leuk. 
Ik heb een paar leuke ideeën voor iedereen een paar kun je hier lezen : een mail waar je een 
paar ideeën kunt mailen en nieuw speelgoed voor de onderbouw. Ik hoop dat we de school beter 
en leuker kunnen maken voor iedereen. 
Ik ben Yara Berkhof. Ik zit in de leerlingenraad. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik veel ideeën 
heb en omdat ik nieuwe kinderen wil ontmoeten. Ook omdat ik klusjes leuk vind om te doen. Veel 
kinderen vinden het leuk om met mij te spelen. Ik hou heel erg van paarden en speel vaak met 
Lotte, Amelie, Mare, Fiene, Nicole & Rosanna paardje. Dat vind ik heel leuk. Ik zit ook op paard-
rijden.  Mijn lievelingseten is patat, pizza& povertjes.  Ik heb veel vriendinnen zoals Nicole. Zij is 
1 van mijn beste vriendinnen. Zij is net als mij net nieuw op school. Daarom heb ik een goede 
band. Ik ben in de leerlingenraad gekomen door de klas. Want ze hadden  bijna allemaal op mij 
gestemd. Ik vind het heel  leuk in de leerlingenraad. Ik heb al een hele goede band met hun. Met 
ze alle kunnen we hele goede ideeën bedenken. Jullie kennen mij nu wat beter. Ik vind het leuk 
als je dit  leest. 
Groetjes Yara! 



Binnenkort krijgen wij een eigen memobord in de school met een ideeën brievenbus. U en de 
kinderen kunnen altijd met ideeën terecht bij de leerlingenraad!  
Wij houden u op de hoogte over al onze ontwikkelingen en acties in de school! 
Groetjes, 

De Leerlingenraad (Joeri, Tim, Merlijn, Ly-Ann, Indy-Lynn en Yara) 
 
KINDER KERSTVIERINGEN IN DE ST. MARTINUS HOOGLAND 
 
Beste kinderen, ouders / verzorgers, grootouders en belangstellenden, 
 
Op 24 december vinden er op kerstavond in de St. Martinus kerk 
twee kindervieringen plaats. 
 
Om 17.00 uur is er een kerstviering speciaal voor peuters en 
kleuters. 
Deze eenvoudige viering is bedoeld voor de kleintjes van 2 t/m 
6 jaar, die samen met hun (groot)ouders deze avond naar de 
kerk willen komen om het kerstfeest te vieren.  
We gaan luisteren en kijken naar het kerstverhaal en zingen met 
elkaar enkele bekende kerstliedjes. Ook steken we een kaarsje 
aan en gaan we samen bidden.  
Natuurlijk mag je ook je muziekinstrumentje meenemen. Voorganger is pw. Josephine van Pam-
pus. Jullie komen toch ook?  
 

Om 19.00 uur is er een familieviering voor het hele gezin. 
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 het kinderkoor zorgt voor de 
muzikale begeleiding. 
De voorganger is pastoor Roderick Vonhögen. 
Gezellig als jullie erbij zijn! 

 

 



SCHOOL VELDVOETBALTOERNOOI GROEP 5&6 EN GROEP 7&8. 

Locatie: CJVV, VV Hooglanderveen, HVC, CobuBoys, VVZA  

Data: 14, 21 en 28 maart, 4, 11 en 18 april 2018  

Tijden: 15.00 -17.30 uur 

 Minimale teamgrootte: 7 

 Maximale teamgrootte: 11  

Doelgroep  

 groep 5/6 jongens en meidenteams 

 groep 7/8 jongens en meidenteams 

GEORGANISEERD DOOR: 

 

SVB033 

Uiterste inschrijfdatum: 

01-02-2018 

Bij iedere klas komt een inschrijflijst te hangen waarop de teams kunnen worden genoteerd. Ie-

der team moet ook een coach/begeleider hebben, anders is deelname niet mogelijk.   

 

Een aantal veranderingen ten opzichte van vorige jaar zijn: 

1. Elk team kan zich plaatsen voor de finale en districtsfinale. Scholen hoeven dus niet meer 

rekening te houden wie ze in de 1ste teams indelen 

2. Teams worden niet meer ingedeeld op leeftijd en op 1ste teams. Team 1 van de school kan 

in de poule komen van team 5 van andere scholen. Alle teams worden door elkaar in de 

poules verdeeld. 

 

Schrijf je zo snel mogelijk in, want er zijn nog maar een aantal plekken beschikbaar. 

 

https://www.schoolsportamersfoort.nl/components/com_schoolsport/views/tournament/tmpl/map.php?location=CJVV,+VV+Hooglanderveen,+HVC,+CobuBoys,+VVZA


 
 
 
 



 


