
Kindcentrum 
 
In de brief van 20 november heeft u kunnen lezen dat 
SKA en de Breede Hei zich willen gaan ontwikkelen 
tot kindcentrum. In een kindcentrum werken kinderop-
vang, peuterschool en basisschool samen. Samen 
werk je aan een gedeelde ontwikkelingslijn voor kin-
deren en hebben zij een vertrouwde plek voor opvang 
en onderwijs. 
Per 1 augustus start SKA met een voorschool(peuter-
speelzaal) en willen we buitenschoolse activiteiten 
voor de kinderen realiseren. 
Voor de bso of peuteropvang kunt u zich aanmelden 
via www.ska.nl 
We zijn zeer tevreden over de samenwerking met Mi-
chael en Tineke van Partou. We zijn ook zeer blij dat 
Michael de overstap gaat maken van Partou naar SKA 
en aan de Breede Hei verbonden zal blijven. 
 
Cito 
 
In januari zijn de afname van de Cito-toetsen weer ge-
start. Deze toetsen zijn belangrijk voor het leerling-
volgsysteem. Doordat we de kinderen elk jaar rond de-
zelfde periode toetsen, kunnen we de vorderingen 
goed volgen. 
Na de toets volgt een analyse, waarin wordt gekeken 
naar de effectiviteit van ons onderwijs. Houdt de groep 
dezelfde groei, maakt de groep (of individuele kin-
deren) een sprong of zakken ze juist wat af? En dan is 
het heel belangrijk dat we kijken naar hoe dat kan, en 
wat dat eventueel betekent voor het vervolg? De re-
sultaten van de Cito-toetsen van uw zoon of dochter 
ontvangt u samen met het rapport in februari. 
Mocht u meer informatie over de Cito willen hebben, 
dan kunt u kijken op: www.cito.nl/primaironderwijs. 
 

 
 
Nationale voorleesdagen 
 
Woensdag 24 januari beginnen de nationale voorlees-
dagen. Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor 
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Kattenkreet 
 

Het leven is een feest, maar je moet zelf de 
slingers ophangen. 

(Het leven kan mooi zijn, als je er zelf wat van maakt.) 
 

 
 

‘Meester, moeten we weer gek doen?’ 

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. 

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


het slapen een mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er wor-
den herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woor-
denschat, spelling en tekstbegrip. Voor jonge kinderen is voorlezen heel erg logisch. Bij oudere 
kinderen is dat minder vanzelfsprekend, maar ook voor deze kinderen komt het ten goede voor 
zowel het technisch en begrijpend lezen als de leesmotivatie.  
Ook op de Breede Hei besteden we aandacht aan de nationale voorleesdagen. Zo lezen we als 
leerkrachten extra voor en gaan we ook klas doorbrekend aan elkaar voorlezen.  
 
Voorleestips: 
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen 
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer 
prachtig vinden. U hebt misschien zelf al lang genoeg van het boek, maar u weet dat herhaling 
erbij hoort. Lees prentenboeken juist een aantal keer voor om er zoveel mogelijk uit te halen. 

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft echt niet saai te zijn als u elke keer een ander 
onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages of hebben 
de kinderen zelf wel eens zoiets meegemaakt? 

Voor meer voorleestips kijk op: 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/nieuws/  

In de bibliotheken worden tijdens de nationale voorleesdagen leuke activiteiten georganiseerd. 
Hieronder 3 activiteiten. Voor meer informatie kunt u terecht op 

https://www.bibliotheekeemland.nl/  

Voorleesfeestje Ssst! De tijger slaapt in Hoogland 

3 februari 2018, van 11:00 tot 12:00 | de Bibliotheek Hoogland  

Kosten: Gratis  

De Bibliotheek Eemland viert vanaf woensdag 24 januari de Nationale 
Voorleesdagen 2018! Tijdens deze landelijke campagne organiseren 
we verschillende activiteiten voor kinderen van 2 tot 7 jaar oud, waar-
onder voorleesfeestjes. In de Bibliotheek Hoogland vindt dit voorlees-
feestje plaats op zaterdag 3 februari om 11.00 uur. De toegang is gra-
tis!  

Tijdens het voorleesfeestje leest een medewerker van de Bibliotheek 
voor uit het verrassende en interactieve prentenboek Ssst! De tijger 
slaapt van Britta Teckentrup. Achteraf gaan we met alle aanwezige 
kinderen knutselen. 

Over het prentenboek 

Ssst! De tijger slaapt en de dieren willen haar niet wakker maken. Maar ze ligt wel vreselijk in de 
weg… Gelukkig heeft Kikker een idee: met een ballon zweven ze over de tijger heen. Daarbij 
kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Blaas je mee, zodat alle dieren veilig aan de overkant komen? 

Aanmelden 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/nieuws/
https://www.bibliotheekeemland.nl/


Wij stellen het op prijs als u uw kinderen aanmeldt via onderstaande knop. 

Gratis aanmelden!  

Meespeelvoorstelling Ssst! De tijger slaapt in Hoogland 

27 januari 2018, van 11:00 tot 12:00 | de Bibliotheek Hoogland  

Kosten: Gratis  

Tijdens de Nationale Voorleesdagen organiseert de Bibliotheek Eem-
land ook meespeelvoorstellingen voor kinderen van 2 tot 7 jaar, ver-
zorgd door Margreet Boon. Deze meespeelvoorstelling vindt op za-
terdag 27 januari om 11.00 uur plaats in de Bibliotheek Hoogland. De 
toegang is gratis!  

Piep mee als een muis, kwaak als een kikker of grom als een tij-
ger. Margreet Boon zorgt voor een interactieve en spannende voor-
stelling, waarbij er alle ruimte is voor de kinderen om mee te spelen. 
Lukt het om aan de overkant te komen zonder de tijger wakker te 
maken? Kom langs en beleef het! 

Aanmelden 

Meedoen is gratis! Om deze voorstelling bij te wonen, is het van belang dat u vooraf tickets aan-
schaft via onderstaande knop. Er is plaats voor maximaal dertig kinderen. U hoeft alleen voor 
uw kinderen tickets te reserveren. 

Vier met ons de verjaardag van de tijger op het Voorleesfestival 

28 januari 2018, van 14:30 tot 17:00 | de Bibliotheek het Eemhuis  

Kosten: € 5,-  

"Ssst! De tijger slaapt" is het prentenboek dat dit 
jaar centraal staat tijdens de Nationale Voorleesda-
gen. Naast voorleesfeestjes in onze vestigingen en 
verschillende voorstellingen vieren we de verjaar-
dag van de tijger op het Voorleesfestival op zon-
dagmiddag 28 januari. En jij kan daar bij zijn! Het 
feest start om 14.30 uur in de Bibliotheek het Eem-
huis en eindigt om 17.00 uur. Wie het leuk vindt, 
mag langskomen in verkleedkleding! 

Voor ieder wat wils 

Kinderen van twee tot zeven jaar hoeven zich niet te vervelen die zondagmiddag! Om de verjaar-
dag van de tijger groots te vieren, treedt Ruth Bakker op als het stoere meisje Loet en verzorgt 
Kindertheater Kaboem! ook een voorstelling over "Ssst! De tijger slaapt". Verder kunnen de kin-
deren terecht bij de voorleessessies van de VoorleesExpress en zijn er cupcakes om te versieren 
én op te eten. Kinderen kunnen zich ook laten schminken als tijger en meedoen aan een (of meer) 
van de vier workshops die Scholen in de Kunst die dag organiseert. 

Kom langs en feest mee! 

https://utrechtcat.nl/cgi-bin/bx.pl?event=tickw_uitvsel;u_id=511;var=portal;vestnr=3332
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/activiteit/ssst-loet-de-tijger-slaapt/
http://www.kindertheaterkaboem.nl/


Dit feest wil je niet missen! Je hoeft je alleen nog maar aan te melden via onderstaande oranje 
knop. Voor een klein bedrag van € 5,- per persoon zorgen wij voor een onvergetelijke dag voor 
kinderen én ouders. De entreeprijs is inclusief een kopje koffie, thee of een glas limonade. De 
kinderen gaan achteraf niet met lege handen naar huis, maar krijgen een goodiebag mee als 
aandenken aan de verjaardag van de tijger. 

Familieviering 

Beste allemaal, 

De eerste familieviering van 2018 is op zondag 28 januari om 09.30 
uur in de Martinuskerk in Hoogland. 

Tijdens de viering worden de kinderen die dit jaar hun Eerste Com-
munie doen voorgesteld.  

Kom je ook? 

Werkgroep familievieringen 
Nog even dit….. 

 

Het is toch alweer een tijdje geleden, maar toch is de herinnering dicht-
bij. De kerstviering van de Breede Hei. Het heeft ons allemaal een goed 
en vredig gevoel gegeven. De beelden van het koor en het kerstspel 
staan ons nog helder voor de geest. Voor hen die dit allemaal nog een-
maal willen herbeleven hieronder een link naar beelden van de dienst. 

Deze zijn gemaakt door een ouder van onze school Dhr. Hien The. Het enige wat u hoeft te doen 
is op de onderstaande link te klikken of het adres te kopiëren en te plakken in de browser. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKeuY4e86MZ_m6cW66_CfcH0YVKwyB-uc 

Dhr. Hien The wordt van harte bedankt voor de mooie beelden. 

Carnaval 2018 
Lieve kinderen en ouders, 
Vrijdag 9 februari vieren we Carnaval op school. Om vast in 
de stemming te komen hebben we op dinsdag 6 februari 
‘gekke harendag’, op woensdag 7 februari ‘gekke hoeden-
dag’ en op donderdag 8 februari ‘gekke brillendag’. Op vrij-
dag 9 februari  openen wij het Carnavalsfeest gezamenlijk op 
het schoolplein. De kinderen van de groepen  1 t/m 4 starten 
om 08:30 uur eerst in hun eigen klas (jas mogen ze aanhou-
den) en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 starten op het 
schoolplein. We willen aan de ouders vragen om achter de 
schoolhekken mee te hossen. Alle kinderen mogen die dag 
verkleed naar school komen. Na een feestelijke opening 
gaan alle kinderen weer terug naar hun eigen klas.  
Op vrijdag 9 februari krijgen de kinderen een tussendoortje (10.30 uur) van school, ze moeten 
wel een broodje en drinken voor de lunch meenemen. We zijn deze dag gewoon om 14.00 uur 
uit.  
Wij hebben er ontzettend veel zin in! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKeuY4e86MZ_m6cW66_CfcH0YVKwyB-uc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKeuY4e86MZ_m6cW66_CfcH0YVKwyB-uc


Alaaaaaff!!! 
Werkgroep  Carnaval 


