
De directie aan het woord….. 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Wij vinden het belangrijk om te weten of onze 

leerlingen met plezier naar school gaan. 

Daarom nemen we ieder jaar voor leerlingen 

een leerling peiling af. We nemen een 

vragenlijst af via vensters. 

De vragen gaan over de 

school, je veilig voelen, de 

lessen op school en de 

kinderen mogen een 

rapportcijfer geven. In juni 

kunt u de uitslag vinden bij scholen op de 

kaart en zullen wij de uitslag terugkoppelen 

in de Kattenbel. 

 

Vanuit de MR. 
 

Voor de MR is deze periode relatief rustig. 

Het schooljaar is halverwege en de jaarlijkse 

budgetten zijn vastgesteld. De afgelopen 

vergadering hebben we gebruikt om in de 

breedte de gang van zaken op school te 

bespreken. Een terugkerend onderwerp is de 

werkdruk voor de docenten. Voor de 

docenten is het lastig om een balans te 

vinden in het verdelen van hun aandacht 

tussen de reguliere lessen en individuele 

aandacht. De hulp van stagiairs en ouders is 

hierbij een belangrijke ondersteuning. 

Komend jaar stroomt er weer een volledige 

nieuwe klas in. Na enkele mindere jaren is er 

weer een mooie groei te zien. Minimaal 30 

leerlingen worden nu al verwacht voor de 

nieuwe groep 1. Het Kind Centrum heeft 

hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. 

Voor een stabiele en financieel gezonde 

school is het belangrijk dat het 

leerlingenaantal minimaal gelijk blijft en het 

liefst wat stijgt. Met de verwachte aantallen 

leerlingen in de groepen 1, 2 en 3 is niet 

direct een logische klassenverdeling te 

maken, dit is een interessante puzzel voor de 

komende periode.  

Vanuit de overheid is techniek onderwijs 

aangewezen als speerpunt. De reden 

hiervoor is dat techniek een steeds grotere 
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Agenda 

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 maart 

1 Lizzy  5 

3 Kyan  2-3 

7 Sven  7 

8 Julaïza  6B 

11 Fleur 4 

12 Lovis 7 

12 Lucèro 1-2 

15 Rosanna 7 

16 Angelina 6A 

22 Dex  4 

24 Nick 8A 

27 Mare 7 

31 Alyssa 4 

 
Jarig in april 

2 Eva 8A 

2 Ralf  6B 

3 Justin  8A 

6 Indy-Lynn 8A 

8 Amy  8A 

8 Aaron 4 

10 Yara 6B 

10 Isa 2-3 

12 Jayden 8A 

15 Milan 6B 

15 Jaylinn 1-2 
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rol speelt en kinderen dit als vanzelfsprekend beschouwen. De Breede Hei heeft twee mooie subsidies 

verkregen voor wetenschap en techniek onderwijs: één voor groep 7-8 en één voor groep 1-8. Van de 

beschikbare spullen in het science-lab is een overzicht gemaakt en voorzien van Nederlandstalige 

handleidingen. Ook hierbij geldt dat de hulp van geïnteresseerde ouders zeer welkom is om de docenten 

en leerlingen wegwijs te maken met de mogelijkheden van het science-lab. 

De volgende MR-vergadering is dinsdag 12 mei. Vragen of opmerkingen mogen altijd naar de MR leden 

of mail naar mrdebreedehei@KPOA.nl 

Namens de MR, Guido Visser 

DE BREEDE HEI EN HET CONCERTGEBOUWORKEST 

Een paar jaar geleden liet het Koninklijk Concertgebouworkest (RCO) apps ontwikkelen om kinderen in 

het basisonderwijs in contact te brengen met hun muziek. 

Dat werden vier apps: voor de groepen 1/2 Carnaval der dieren, 3/4 Peter en de Wolf, 5/6 Schilderijen 

van een tentoonstelling en 7/8 Romeo en Julia. 

Bij deze apps werden de afgelopen tijd ook programma's bedacht waarbij er een uitwisseling ontstaat 

tussen de scholen het het RCO. Musici van het RCO komen in de klas én de kinderen brengen een 

tegenbezoek aan het RCO. In het gloednieuwe RCO-house, schuin tegenover het Concertgebouw. Eerst 

was dit nog alleen voor de groepen 1 t/m 4, nu is ook het programma voor de groepen 5 en 6 klaar.  

Bij bezoek aan de scholen laten de musici hun instrumenten zien en horen, doen zij leuke activiteiten met 

de kinderen en kunnen er natuurlijk vragen worden gesteld. 

Bij het tegenbezoek krijgen de kinderen een concert met muziek uit de app van hun groep en mogen ze 

in een circuitje diverse instrumenten uitproberen. Van tevoren worden ook liedjes ingestudeerd, die daar 

dan met begeleiding van de RCO-musici worden uitgevoerd. 

In eerste instantie werd dit programma alleen gedaan met scholen in de regio van Amsterdam. Daardoor 

heb ik het een keer met een school in Weesp kunnen doen. Ik vond dit zó leuk, dat ik het heel graag ook 

naar Amersfoort wilde halen. Het RCO is in mijn ogen immers voor het hele land.. Dit jaar is dat dus gelukt 

en daar ben ik erg blij mee!  

Vorige week donderdag en vrijdag zijn de eerste bezoekjes geweest aan de groepen 1 t/m 6 door Lotte 

van Dijck, als vakdocent verbonden aan het RCO. 

Eind maart komen twee musici uit het orkest naar onze school. En in de week voor Pasen gaan de groepen 

1 t/m 6 dan in naar Amsterdam. Vanwege de samenstelling van de onderbouwgroepen hebben wij ervoor 

gekozen om met 1/2/3 naar Carnaval der dieren te gaan, en alleen met 4 naar Peter en de Wolf. 5 en 6 

gaan samen naar de Schilderijententoonstelling. 

U begrijpt dat ik als vakleerkracht hier erg veel zin in heb. Maar ook de kinderen! Ik heb een paar van de 

apps al wel eerder gedaan in de groepen en krijg nog steeds bijvoorbeeld de vraag: "wanneer doen we 

Peter en de Wolf weer?” Wat nou klassieke muziek niet voor kinderen! Als je het maar op de juiste manier 

aanbiedt. En ik voel me nog steeds bevoorrecht dat ik dit op De Breede Hei kan en mag doen. 

Met muzikale groet, 

juf Elna 

 

ps. mocht u een glimp willen zien van de apps: https://www.concertgebouworkest.nl/educatieve-apps  
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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! 

 

Extra activiteiten (toegang is gratis): 

Wo 25 maart om 9:00 uur: het “Hangmat gevoel” 

Speciaal bedoeld voor ondernemende moeders. Die hebben het namelijk druk en worden soms 
geleefd zonder dat ze dat willen. Jannemarie Borghuis legt kort en bondig uit hoe je in je 
hangmat kunt belanden zonder op vakantie te hoeven. Hoe fijn is dat? www.doejeding.nl   

Wo 8 april om 9:00 uur: We gaan op berenjacht! 

Het is boekenfeest in heel Kattenbroek, want alle peuters en kleuters ontvangen een eigen 
prentenboek. Vandaag vieren we dit feestje bij Bakkie Kroost en gaan we samen op berenjacht. 
In het verhaal gaan 4  kinderen samen met hun ouders op berenjacht. Ze trotseren moedig de 
natuur, maar dan staan ze opeens tegenover een echte beer!  
Kom mee op avontuur en luister, kijk en doe samen mee in dit theater verhaal over moed, 
hindernissen door komen en weer veilig huiswaarts keren. 

Tweedehands Boekenmarkt: zaterdag 14 maart tussen 10 en 14 uur 

Kom gerust even snuffelen voor kinderboeken of een boek voor jezelf. 

Vacature: gastvrouw gezocht 

Wie vind het leuk om 1 of 2x per maand als gastvrouw bij Bakkie Kroost  

bij te dragen aan een gezellige ontmoetingsochtend? Meer info bij Sandra: 

info@inloophuisdeontmoeting.nl of kom gerust even langs. 

 

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.bakkiekroost.nl/


 


