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Agenda 

1 april  Paasviering   

06 april  Studiedag  

23 april  Koningsspelen  (?) 

18 mei  Schoolreis groep 1 t/m 3 (?) 

20 mei  Schoolreis groep 4 t/m 7 (?) 

01 t/m 04 juni  Avondvierdaagse  (?) 

23 juni   Studiedag   

28 juni t/m 30 juni  Ontwikkelingsgesprek 3  

30 juni t/m 2 juli  Kamp groep 8  

7 juli  Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO  

8 juli  Rapport 2  

09 juli  Eindejaarsactiviteit  

13 juli  Afscheid groep 8 / Musical  

16 juli  Studiedag  

  
 

Jarig in maart 
 

11 Fleur 5 

12 Lucèro 3 

13 Bodhi  1-2 

15 Rosanna 8 

16 Angelina 7A 

22 Dex  5 

27 Mare 8 

31 Alyssa 5 

 
 

  
 

Jarig in april 
 

2 Ralf 7B 

8 Aaron 5 

10 Yara 7B 

10 Isa 3 

15 Milan 7B 

15 Jaylinn 3 

16 Frederique 7A 

18 Dex 6 

18 Stijn 7B 

20 Anneloes 4 
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De directie aan het woord….. 

Beste ouders/verzorgers, 

Door de landelijke schoolsluiting wordt er vaak gesproken 
over de opgelopen achterstanden. We hebben moeite met het 
woord ‘achterstand’. Wij denken graag aan groeikracht en 
ontwikkeling van kinderen. Ontwikkeling laat zich niet forceren 
(gras gaat niet harder groeien door eraan te trekken). 
Daartegenover staat dat de kinderen, wij allemaal, in deze 
periode dingen hebben geleerd die heel waardevol zijn en die 
we anders niet geleerd zouden hebben. 

Tijdens de ontwikkelingsgesprekken heeft u samen met uw 
kind en de leerkracht besproken wat uw kind voor de 
komende periode nodig heeft, zodat we zo goed mogelijk 

kunnen aansluiten w.b.t welzijn en onderwijs. 

De Breede Hei heeft subsidie gekregen van het ministerie van onderwijs 
voor een ondersteuning- en inhaalprogramma voor onderwijsvertraging die 
mogelijk is ontstaan tijdens de schoolsluiting. De leerkracht heeft u inmiddels 
geïnformeerd wanneer uw kind in aanmerking komt voor deze extra 
ondersteuning. 

Gezond eten 

Een gezonde leefstijl ondersteunt de ontwikkeling van een kind. Daarom 
willen we onze leerlingen een gezonde schoolomgeving bieden. Door 
mee te doen aan het groente- en fruitprogramma van Schoolfruit - EU 
Schoolfruit hebben we afgesproken om aandacht te besteden in de 
lessen aan voeding en gezondheid. Dit betekent dat de eetmomenten 
zoveel mogelijk bestaan uit het eten en drinken van gezonde producten. 
Nu we enkele weken geen schoolfruit hebben ontvangen vanwege het 
thuisonderwijs, zal het project met vijf weken verlengd worden. De 
kinderen krijgen fruit van school t/m 4 juni op iedere woensdag, 
donderdag en vrijdag. 

Leerlingpeiling 

Wij vinden het belangrijk om te weten of onze leerlingen 
met plezier naar school gaan. Daarom nemen we ieder 
jaar voor leerlingen een leerlingpeiling 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. 



 

 



Carnaval 2021 

 

Dit jaar heeft het Carnavalsfeest op een aangepaste manier 

plaatsgevonden. Alle kinderen hebben genoten van een 

gezellige feestmiddag en een leuke bingo! Met dank aan de 

ouders van de Ouderraad bij het helpen organiseren en de 

Albert Heijn Hoogland voor het sponsoren van de chips!  

 

 


