
Even bijpraten….. 

Beste ouders/verzorgers, 

Zaterdag 2 februari kregen wij het trieste 
bericht van Vanessa dat haar neefje van 
1 1/2 is overleden. Haar neefje was al 
geruime tijd ziek. Als team leven wij 
enorm mee met Vanessa en haar familie.  

Met Hanneke gaat het weer wat beter, de 
eerste aangroei van haar bovenarm was 
te zien op de foto’s en ze mag haar 
elleboog weer strekken. 

Bij Erna is een verwijdering van haar 
galblaas noodzakelijk, de operatie zal 
begin maart plaatsvinden. 

Nienke gaat volgende week met 
zwangerschapsverlof, de ouders van 
groep 1/2 a zijn inmiddels geïnformeerd 
over de vervanging.  

Gelukkig bewegen er ook nieuwe 
mensen naar het onderwijs toe. Mechteld 
Hesse is bij ons gestart als zij- instromer 
in groep 8 en Leroy de Raad als LIO 
student (4e jaars) in groep 1/2 a. Zij 
stellen zich in deze Kattenbel aan u voor. 

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 
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Agenda 
 

13 februari Studiedag 1 t/m 8 

15 februari Rapport 1 

18 t/m 21 februari Ontwikkelingsgesprek 2/ adviesgesprekken 

groep 8 22 februari Carnaval 

27 maart 
Informatie Mediaopvoeding in 

Het Brandpunt (19.45 uur) 

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 februari 
09 Ruben 5A 
11 Amber 1-2B 
11 Casper 6 
11 Shannon 5A 
13 Ruben 3 
14 Viggo 6 
15 Kyano 4 
17 Hugo 4 
18 Valentino 1-2B 
20 Lieve 5B 
20 Nout 3 
22    Rahman  1-2B 
24   Merle   7A 
25   Stijn   4 
Jarig in maart 
01   Lizzy   4 
01   Mila   1-2B 
03   Kyan   1-2A 
07   Sven   6 
08   Julaïza   5B 
11   Fleur   3 
12   Lovis   5B 
12   Lucèro   1-2B 
13   Tim   8 
13   Tjinta   8 
15   Rosanna  6 
18   Minke   8 
22   Amelie van Sluis (2009) 6 
22 Dex Spoel (2012) 3 
23 Kevan Wakanno (2007) 8 
24 Nick van der Meulen (2008) 7A 
25 Micha van der Linden (2007) 8 
27 Mare Jelsma (2009) 6 
28 Lars Meulman (2007) 8 
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doordat de leerkracht de gegevens analyseert en interpreteert en deze verwerkt in het groepsplan 
en weekplanning. 

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

Namens team de Breede Hei 

Esther en Carmita 
Even voorstellen 
 

Dag allemaal, ik ben Mechteld Hesse. Sinds 1 februari 
werk ik als leerkracht zij-instroom in groep 8 bij meester 
Ben en juf Marloes. Ik kom uit het bedrijfsleven en heb 
jaren lang als inkoop assistent en vervolgens als 
Online marketeer bij een grote bouwmarkt keten 
gewerkt. Ik ben 43 jaar en woon samen met mijn 
zoontje in Randenbroek. 
 
Mijn hobby’s zijn lezen, koken, fotograferen, spelletjes 
doen en kletsen met familie en vrienden. Mijn 
lievelingskleur is groen, ik heb geen huisdieren en ik 
dans consequent maar met veel energie uit de maat. 

Ik heb de kans gepakt om mijn hart te volgen en juf 
worden is een droom die uitkomt. Ik kijk er enorm naar 
uit om groep 8 te helpen in hun laatste jaar op de 
Breede Hei! 

 

In dit korte stukje wil ik graag mezelf voorstellen. Ik ben 

Leroy de Raad en ik studeer Pabo aan de Hogeschool 

Utrecht. U heeft mij misschien al door de Breede Hei zien 

lopen vorig jaar als stagiair bij groep 3 & groep 6. Dit jaar 

zal ik werkzaam zijn bij groep ½ als leerkracht voor mijn 

afstudeerstage. Dit houdt in dat ik meerdere dagen in de 

week de klas zal draaien en daardoor ook 

klassenverantwoordelijkheid heb. 

Ik heb een passie voor spelenderwijs lesgeven en 
creatieve vakken zoals muziek. Zelf ben ik naast 
lesgegeven ook actief bezig met muziek maken. Ik geef 
dan ook regelmatig de basislessen zoals taal, rekenen 
gekoppeld aan spellen of muziek. Ik ben erg enthousiast 
om dit jaar te werken in de groep ½ en om samen met 
elkaar te werken aan de ontwikkeling van uw kind. 
 
Voor vragen, opmerkingen en inplannen van een gesprek 

kunt u mij na schooltijd op de dagen dat ik werk, vinden in de Breede Hei. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Leroy de Raad 



Vanuit de MR januari 

De MR is eind januari weer bij elkaar gekomen. De plannen voor de komende vier jaar worden 
op dit moment beschreven in het nieuwe Schoolplan 2019-2023 en de eerste hoofdstukken zijn 
besproken tijdens de vergadering. Het kindcentrum De Breede Hei heeft een positieve invloed op 
de aanmeldingen voor de kleutergroepen. De verwachting is dat groep 1 weer gaat groeien 
komend schooljaar. Voor het voorbestaan en de kwaliteit van de school is het aantal leerlingen 
van belang, omdat de financiering van de school afhankelijk is van het aantal leerlingen.  

Het klimaat op de bovenverdieping is al jaren een probleem, in de zomer wordt het er benauwd 
en warm. Vanuit de MR wordt met de directie bekeken hoe in samenwerking met de KPOA het 
gebouw kan worden aangepast. Het docenten team kent momenteel veel uitval. Doordat de 
leerkrachten zich flexibel opstellen door langer en op andere dagen te werken, wordt voorkomen 
dat klassen voor meerdere dagen naar huis gestuurd moeten worden. De extra inzet en flexibiliteit 
van het team wordt door de MR erg gewaardeerd.    

Het volgende MR overleg is op dinsdag 12 maart. Schroom niet om vragen of opmerkingen te 
bespreken met de MR leden of mail naar mrdebreedehei@KPOA.nl 

 

Namens de MR, Guido Visser 
 
Familieviering 
 
Beste allemaal, 
 
De eerste familieviering van 2019 is op zondag 10 februari om 09.30 uur in de Martinuskerk in 
Hoogland. 
Tijdens de viering worden de kinderen die dit jaar hun Eerste Communie doen voorgesteld. 
 
Kom je ook? 

Werkgroep familievieringen 
 

Mediaopvoeding 

Informatiebijeenkomst over Mediaop-
voeding ( 0 t/m 6 jaar). 
Kijkt jouw peuter of kleuter ook graag filmpjes 
via YouTube? Maar weet je eigenlijk niet of 
dat wel goed is? Vraag jij je af hoe lang je 
dreumes achter een scherm mag? Of voel jij 
je als ouder wel eens schuldig als je jouw 
kind achter een scherm ‘parkeert’? 
Dat hoeft niet! 
In deze informatiebijeenkomst geef ik je 
handige tips en trucs over hoe je digitale 
media op een leuke en verantwoorde manier 
kunt gebruiken! 
Op woensdagavond 27 maart 2019 vertel ik 

je er graag meer over. Deze avond is speciaal voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 
6 jaar.  
Wanneer: Woensdag 27 maart 2019 
Tijd: 19.45 uur tot 21.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
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Locatie: Het Brandpunt Amersfoort Laan naar Emiclaer 101 
Kosten: Gratis  
Mijn naam is Marije Lagendijk en ik ben pedagoog en MediaCoach en ik ondersteun kinderen, 
ouders en professionals bij het opgroeien en opvoeden in het digitale tijdperk. 
Aanmelden voor de ouderavond kan HIER: 
Link naar het Facebookvenement: https://www.facebook.com/events/304686890244381/ 
Link naar het aanmeldformulier: https://goo.gl/forms/P0QxrUh7GsgyipL12 
 
KATTENBROEK THEATERSTERREN GEZOCHT VOOR IN DE VOORJAARSVAKANTIE! 
 
Op donderdag 28 februari staat de “Theater mèt aandacht kennismaking workshop” ingepland, 
in de speelzaal van OBS De Meander, o.l.v. professioneel en ervaren theaterdocent Sanjeevani 
Hendriks. 
De workshop kost € 5,00 en gaat om 12:00 uur van start met een vrolijke, vlotte, warming up, 
zodat we daarna ontspannen en klaar zijn om samen op een muzikaal speel avontuur te gaan tot 
14:00 uur. 
Voor aanmelden, meer informatie over theater mèt aandacht, of over de workshop, kijk op 
www.theatermetaandacht.com 
 

 
Carnaval 2019 
 

🎈Carnaval 2019 🎈 

 
Vrijdag 22 februari vieren we Carnaval op 
school. Om alvast in de stemming te 
komen hebben we op dinsdag 19 februari  
‘gekke brillendag’, woensdag 20 februari 
‘gekke harendag’ en op donderdag 21 
februari ‘gekke hoedendag’.  
 
Op vrijdag 22 februari openen we het 
Carnavalsfeest gezamenlijk op het 
schoolplein. De kinderen van de groepen 
1 t/m 5 starten eerst in hun eigen klas (jas 
mogen ze aanhouden) en de kinderen van 
de groepen 6 t/m 8 starten op het 
schoolplein.  
Alle kinderen mogen de 22e verkleed naar 
school komen. De kinderen krijgen die dag 
een tussendoortje (10.30 uur) van school, 
ze moeten wel een broodje en drinken 
voor de lunch meenemen. We zijn gewoon 
om 14.00 uur uit. 
 
Wij hebben er ontzettend veel zin in! 
 
Alaaaaffff!!! 
 

 
Commissie Carnaval 
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