
Even bijpraten….. 

Vanuit de MR 

Voor de MR is maart een relatief rustige 

periode, de begroting is gereed en de 

plannen voor de komende maanden zijn 

nog in voorbereiding. Een mooi moment 

om met zijn allen meer beschouwend 

naar de ontwikkelingen op de Breede Hei 

te kijken. 

De wet passend onderwijs, waarin wordt 

gesteld dat alle kinderen passend 

onderwijs moet worden aangeboden 

wordt door de leraren als pittig ervaren. 

De doorstroming naar het speciaal 

onderwijs is na de invoering van de wet 

moeilijker geworden. Voor de leraren de 

uitdaging om de tijd te vinden extra 

aandacht te besteden aan deze 

leerlingen zonder de rest van de klas uit 

het oog te verliezen. In de volgende MR 

vergadering komt de invulling van het 

passend onderwijs en de doorstroming 

naar het speciaal onderwijs op de 

agenda. 

Het schoolplan 2019-2023 is in concept 

gereed en wordt gedeeld met de MR. 

Door de langdurige uitval van docenten 

en de lege invalpool van de KPOA is het 

leraren tekort dagelijks merkbaar op 

school. Mede daarom is door de Breede 

Hei meegedaan aan de staking van 15 

maart. 

Het volgende MR overleg is op woensdag 

24 april. Schroom niet om vragen of 

opmerkingen te bespreken met de MR 

leden of mail naar 

mrdebreedehei@KPOA.nl 

 

Namens de MR, Guido Visser 

 

Datum: 29-03-2019 
Jaargang: 27 
Aflevering: 10 
Redactie: f.verdiesen@kpoa.nl 
 
Agenda 
 

12 april Koningsspelen 

14 april Kinderconcert in Fluor 

18 april Paasviering 

24 april MR-overleg 

14 mei Schoolreis groep 4 t/m 7 

21 mei - 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 april 
02  Eva 7A  
02  Ralf 5B  
03  Justin 7A  
06  Indy-Lynn 7A  
08  Amy 7A  
08  Aaron 3  
10  Yara 5B  
10  Isa 1-2A  
12  Jayden 7A  
14  Jamaya 4  
15  Milan 5B  
15  Jaylinn 1-2B  
16  Frederique 5A  
17  Joy 4  
20  Anneloes 1-2A  
23  Wout 7B  
23  Jaysen 5A  
25  Fay 3  
26  Mike 4  
27  Joe 1-2A  
28  Karlijn 5A  
28  Sam 4  
28  Tom 4 
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Hier een groet van 2Bchild voor alle kinderen en hun juffen en meesters, ouders en verzorgers, 

Afgelopen december hebben jullie allemaal helpen sparen voor de projecten van 2Bchild. Zoals beloofd 

zouden wij jullie op de hoogte houden wat er met het ingezamelde geld is gebeurd. 

Er zijn twee kinderen enorm geholpen met jullie inzet. Super bedankt namens Esma en Ahmed! 

2Bchild heeft Esma en Ahmed ook onder de aandacht gebracht tijdens de presentatie afgelopen december 

en veel kinderen van de Breede Hei zouden graag zien dat deze twee peuters een mooie verrassing 

zouden krijgen. 

Dit is gelukt! 

Voor Esma zijn boodschappen gedaan. Esma kan twee maanden lang gezond eten. Er zijn luiers en 

medicijnen aangeschaft. Tevens is er ook wat speelgoed voor haar gekocht. De ouders van Esma kunnen 

niet genoeg benadrukken hoe blij zij zijn dat Esma zo is verwend. Iedereen die heeft geholpen heeel erg 

bedankt! 

Voor Ahmed is speelgoed gekocht. Er is brandhout geleverd zodat hij in de winter warm kan blijven in 

huis. Ahmed is naar de dokter geweest. Daar kon hij niet naartoe zonder buskaartje. 

De Breede Hei heeft dit mogelijk gemaakt. Ahmed maakt het ondertussen weer goed en heeft weer een 

grote glimlach op zijn gezicht. Zijn ouders zijn heel erg blij met de extra hulp en bedanken iedereen uit de 

grond van hun hart. 

2Bchild is heel erg blij met al jullie hulp. Het was een feest om de presentatie te mogen geven. Zo leuk om 

enthousiaste kinderen en leerkrachten bezig te zien om een mooi bedrag op te halen. En nog mooier om 

in Gradacac en Srebrenica twee heel blijde kinderen en ouders te zien genieten. Nogmaals dank! 

Voor meer informatie kunnen jullie meer lezen op www.2Bchild.nl En mochten jullie nog een keer willen 

inzamelen…? Wij komen graag weer een keer vertellen 😊  

Met vriendelijke groet, 

 

Erika van Schooten 

Stichting 2Bchild 

Secretaris 

W www.2bchild.nl 

F www.facebook.nl/2bchild 

E info@2bchild.nl 
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MUZIEKLES en 123ZING 

 

 

Sinds afgelopen schooljaar wordt er op school met de muziekmethode 123Zing gewerkt. 

Een fijne methode met heel veel mooi materiaal. Uiteraard heb ik ook altijd nog mijn andere bronnen, maar deze 

is wel erg handig! 

Zoals veel ouders al gemerkt hebben, hoort hier namelijk ook een Kidspagina bij. Per groep. Zodat de kinderen 

onder andere de liedjes die we in de lessen doen, ook thuis nog eens kunnen zingen. En laten horen! Zo creëren 

we meteen meer betrokkenheid bij muziek. Want dat muziek een belangrijke rol speelt op De Breede Hei, dat is 

wel duidelijk! 

Inloggen op de Kidspagina’s gaat per groep met één gebruikersnaam en wachtwoord. Als de pagina geactiveerd 

is, heeft u daarover bericht ontvangen. 

De bedoeling is om jaarlijks de pagina’s met de groepen mee te laten gaan, zodat ook materiaal uit voorgaande 

jaren voor de kinderen beschikbaar blijft. 

Het is leuk om te merken dat de kinderen nu af en toe al vragen: juf, zet je het ook op de kidspagina? Dat 

betekent dat het leeft! 

In de vorige Kattenbel is aangekondigd dat er een kinderconcert komt met Jeroen Schipper. Jeroen is een vriend 

van mij en schrijft ook heel vaak liedjes voor 123Zing en de kinderen smullen daarvan. 

Een aantal liedjes die op het concert gezongen gaan worden, heb ik daarom ook alvast op de Kidspagina’s gezet: 

Muziek is van iedereen, Banaan, Vrij, Opa en Oma… Ik heb daarbij wel gekeken naar welke liedjes bij welke 

leeftijd passen. 

Komen de kinderen naar het concert, dan krijgen ze allemaal van 123Zing een eigen kazoo. Vraag de kinderen 

maar wat dat is, we hebben ze op school ook al eens gebruikt. 

Het leuke aan dit concert is dat er kinderen van de Breede Hei meewerken en dat ikzelf de dirigent ben. 

Tot zover de muzikale mededelingen. Hopelijk tot ziens op het kinderconcert op 14 april in Fluor! 

Bestel je kaarten vooraf, via https://fluor033.nl/programmaitem/muziek-is-van-iedereen-kamv. 

Aan de deur kan ook, maar we hopen natuurlijk op een volle bak! 

 

 

 

Muzikale groet, 

 

Juf Elna 
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