
Even terugblikken 
 
Het is bijna kerstvakantie en er 
zijn bijna 5 maanden voorbij 
van dit schooljaar. De kin-
deren hebben weer een mooie 
groei gemaakt in hun ontwik-
keling. Kinderen hebben hun 
omgeving nodig om te kunnen 
groeien: thuis, de buurt, de 
school. 
Een uitdagende en leerrijke 
omgeving creëren waarin kin-
deren kunnen leren en ontwik-

kelen is op school onze opdracht. Dat doen we dage-
lijks met hart en ziel vanuit onze kernwaarden/wortels: 
vertrouwen, verbinding, veiligheid en vakmanschap. 
Om deze fijne omgeving voor het kind te creëren heb-
ben we elkaar nodig, want het gaat niet vanzelf en is 
zeker niet altijd makkelijk. Wij hebben stevig ingezet 
op de driehoek kind, ouder, school. De ontwikkeling en 
groei van kinderen verloopt vaak zoals we verwach-
ten, maar soms ook niet. Dan is het zo ontzettend be-
langrijk dat we samen op weg gaan om de juiste stap-
pen te nemen. En dat doen we met elkaar op de 
Breede Hei! 
De feestdagen zijn in zicht, dat is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend een fijne tijd. Juist dan hebben we el-
kaar nodig. Geef de ander een beetje aandacht in 
welke vorm dan ook..... 
Dank voor de samenwerking en voor iedereen alvast 
fijne feestdagen. 
 

Esther en Carmita 
 
Het meisje met de zwavelstokjes 
 
Tijdens kerstmis lag een meisje 
te kleumen in de wintersneeuw. 
Het gebeurde lang geleden, 
zeker langer dan een eeuw. 
 
Zij warmde zich aan zwavelstokjes 
in die ijzig koude nacht. 
Droomde van een prachtig kerstfeest, 
niemand die toen aan haar dacht. 
 
Ook nu zwerven er nog kinderen.  
Zwavelstokjes verkopen ze niet, 
maar ze zijn net zo ontredderd, 
vaak verteerd door zwaar verdriet. 
 
Handel volgens de kerstgedachte. 
Wees barmhartig, wees kordaat. 
Schenk een gedeelte van uw rijkdom 
aan deze kinderen van de straat. 
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Agenda 
09 feb. Carnaval 
05 februari Studiedag 1 t/m 8 

09 februari Carnaval 

16 februari Rapport 1 

19 t/m 22  februari Ontwikkelingsgesprekkenweek 

28 maart Grote rekendag 

29 maart Paasviering 

20 april Koningsspelen 

17 mei Schoolreis groep 4 t/m 7 

24 mei Schoolreis groep i. t/m 3 

29 mei t/m 1 juni Avond4daagse Hoogland 

20 t/m 22 juni Kamp groep 8 

27 juni Ontwikkelingsgesprek 3 

04 juli Kennismakingsochtend 

nieuwe groep en VO 0

6 

Eindejaarsactiviteit 

0

6 

Rapport 2 

1

0 

Afscheid groep 8 / Musical 

Kattenkreet 
 

De wens is de vader van de gedachten. 
(Wat men graag wil, maakt men tot waarheid.) 

 

 
 

‘Mijn wens voor 2018 is, ehh……….. 

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/


De pot op 
 

 
In het nieuwe kalenderjaar worden de kindertoiletten op de begane grond ver-
vangen door nieuwe toiletten. 
 
 

 
Type diploma 
De afgelopen 12 weken zijn kinderen druk bezig geweest met het oefenen voor het type diploma. 
Deze week hebben zij het type examen afgelegd en zijn allen geslaagd. 
Natuurlijk vervult ons dit met trots. Jongens en meisjes allemaal van harte gefeliciteerd. 

 
 


