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Agenda 

26-06-2020 Studiedag??? 

29-06 t/m 01-07-
2020 

Ontwikkelingsgesprek ??? 

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 mei 

17 Jayden    5 

17 Sven    5 

17 Mats    7 

19 Nienke   6B 

19 Joost   7 

22 Niilo    1-2 

26 Marissa   6A 

29 Niko   4 

31 Nisa   7 

31 Isa    2-3 
 

   

Jarig in juni 

1 Amy   1-2 

2 Tasnim   1-2 

4 Kas   7 

5 Chanès-Denise   1-2 

6 Jade   1-2 

8 Fenna    6B 

9 Hedwich   8A 

9 Niek   6B 

10 Jarno   4 
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De directie aan het woord….. 

Beste ouders/verzorgers, 

Na 8 weken gingen de deuren van de school weer open voor de kinderen. Wat was 

het fijn om de kinderen weer te zien. Het was anders, een beetje spannend maar vooral 

heel fijn. Ook in deze nieuwe fase gaan we het weer ‘samen doen’. 

Het was goed om de blije gezichten van de kinderen weer te zien. En een compliment 

aan de ouders die hun kind kwamen brengen: iedereen stond op tijd bij de goede 

ingang en iedereen hield zich keurig aan de afspraak van 1,5 meter afstand. Ook in de 

school verliep alles goed. De kinderen waren blij om hun klasgenootjes weer te zien. 

De leerkrachten waren ook blij en verrast om te merken dat veel leerlingen de 

afgelopen weken thuis zo hard hebben gewerkt. Trots op de kinderen en natuurlijk ook 

op de ouders die ze hierbij thuis hebben geholpen. 

Hoe het na deze drie weken gaat, is afhankelijk of op 19 mei de overheid besluit of de 

maatregelen, in strijd met de verspreiding van het COVID-19 virus, aangepast of 

verlengd zullen worden. 

 

Via deze weg informeren wij u over de procedure van de groepsverdeling voor 

het schooljaar 2020-2021. 

Ieder jaar ontvangt school bekostiging voor het aantal leerlingen dat op 1 oktober van 

het voorgaande jaar op school zat. Dat betekent voor de Breede Hei dat wij volgend 

schooljaar kunnen gaan werken met acht groepen. We zijn samen met het team tot de 

volgende indeling gekomen: Een gecombineerde groep 1/2, een groep 3, een groep 

4, een groep 5, een groep 6, twee groepen 7 en een groep 8. 

We zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is om een kleuter/peutergroep te starten 

begin maart. 

In de week van 22 juni zullen wij de groepsverdeling bij u bekend maken via de brief 

over de schoolorganisatie 2020-2021. 

 

Vanaf 1 augustus rookverbod op alle schoolpleinen 

Vanaf 1 augustus moeten alle schoolpleinen rookvrij zijn, van primair 

onderwijs tot en met MBO ’s en universiteiten. Zien roken doet roken en het 

schoolterrein moet niet de plek zijn waar kinderen leren roken. In 2040 

willen we een rookvrije generatie. 

Paul Blokhuis, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

  



Sport en speelmomenten in de wijk 

Hieronder kunt u het schema vinden van de sport en speelmomenten in de wijk, die vanaf deze week 

ingaat.  

Deze dagen en tijden worden ook aangehouden in de Pinkstervakantie en in de zomervakantie. 

Dag en tijd Wat Waar Wie 

        

Dinsdagen 
14.00 – 15.30 uur 

Speelinstuif 
Speelzomer 

Schoolplein Breede 
Hei 

Sportivate: 
Yannick en Steven 

        

Donderdagen 
14.00 – 15.30 uur 

Speelinstuif 
Speelzomer 

Schoolplein 
Dubbelster 

Sportivate: 
Yannick en Steven 

       

 

 


