
Pasen 2016  

Donderdag 24 maart vieren wij het paasfeest op school.  

Dit doen we onder anderen door voor de kinderen een 
paasontbijt te organiseren.  

Op maandag 14 maart vanaf 15.00 uur hangen er inte-
kenlijsten bij de klassen waarop ouders/verzorgers aan 
kunnen geven wat ze willen leveren voor het buffet.  

Denkt u er ook nog even aan vanaf 7 
maart een  palmpasenstok aan uw kind 
mee te geven?  

Er volgt nog een route van de palmpaasop-
tocht!  

U komt toch ook kijken?  

Paasgroeten van de paascommissie 

Overgangstijd  

Beste ouders/ verzorgers, 
Op donderdag 23 juni 2015 is er uitleg gegeven over de 
overgangstijd naar ander schooltijden en de uitslag van 
de ouderpeiling m.b.t dit onderwerp. Vanuit de ouderpei-
ling en de opmerkingen van ouders in de informatie-
stand, en de uitslag van de leerkrachtenpeiling is er een 
advies naar de MR gegaan. 
Uitslag ouderpeiling en besluit “andere schooltijden 
overgangstijd”. 
Algemeen  
De vragenlijst is ingevuld door 160 ouders/verzorgers 
van KBS de Breede Hei. Het responspercentage is 46%.  
67% van de ouders staat positief tegenover het 5 gelijke 
dagen model, 25% staat hier neutraal tegenover en 8% 
staat hier negatief tegenover.  
48% van de ouders staat positief tegenover de over-
gangstijd, 38 % staat hier neutraal tegenover en 15% 
staat hier negatief tegenover. 
Ongeveer de helft van de ouders geeft aan dat ze de 
invoerdatum van schooljaar 2017-2018 wel laat vinden.  
 
Begin- en eindtijd  
De meeste ouders geven de voorkeur aan de begintijd 
van 8.30 uur. Als eindtijd wordt 14.30 uur als meest pret-
tige tijd ervaren.  
Middagpauze: driekwart van de ouders zou het waarde-
vol vinden als de school overgaat op een continurooster. 
Een kleine meerderheid van de ouders is ook bereid om 
een financiële bijdrage voor het overblijven te betalen 

Agenda 
24-mrt 
29-mrt 
08-apr 

Paasviering 
Schoolfotograaf 
Schoolfotograaf 

22-apr Koningsspelen, Continurooster 

13-mei Schoolfeest (25 jaar dBH) 

19-mei Schoolreis groep 4 t/m 7 

31 mei t/m 03 
juni 

Avond4daagse Hoogland 

 
9-jun 

 
Schoolreis groep 1 t/m 3 

14 en 15 juni Spreekavond 3 

16-jun Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 

22 t/m 24 juni Kamp groep 8 

29-jun 
Kennismakingsochtend nieuwe 
groep en VO 

1-jul Rapport 2 

04 en 05 juli Afscheid groep 8 / Musical 

7-jul Continurooster 

8-jul Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 
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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 de link of op het logo. 

 

 

Kattenkreet 
 

Een bezige bij. 
(Iemand die altijd met van alles bezig is.) 

 

 
“Ik ken alleen maar prikkende 

bijen!.” 
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en/of te assisteren bij het overblijven. Een kwart van de ouders zou het prettig vinden als de 
huidige regeling voor de middagpauze blijft bestaan. 
 
Wat betekent dit nu voor het vervolg?  
De oudervertegenwoordiging van de MR heeft instemmingsrecht m.b.t. de vaststelling van de 
onderwijstijden. 
De leerkrachtenvertegenwoordiging van de MR heeft instemmingsrecht m.b.t. de vaststelling van 
de arbeids- en rusttijdenregeling.  
 
Overgangstijd 
De meerderheid van ouders en personeel staat positief en neutraal tegenover de overgangstijd. 
De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met een overgangstijd van twee schooljaren, 2015-
2016 en 2016-2017.  
Deze overgangstijd is nodig om aan de wettelijke uren te komen voor gehele schoolperiode voor 
de leerlingen van de groepen 1 t/m 4, zodat de verandering ingezet kan worden naar het 5 gelijke 
dagenmodel in het schooljaar 2017-2018.  
De schooltijden van de groepen 1 t/m 4 zijn vanaf het schooljaar 2015-2016 gelijk getrokken met 
de schooltijden 5 t/m 8. 
 
Advies: Model 5 gelijke dagen 
MT adviseert de MR in te stemmen om de schooltijden te veranderen in het schooljaar 2017-
2018, naar een model van 5 gelijke dagen. (8.30 uur-14.15 uur) 
De leerkrachten lunchen een kwartier in de klas met de kinderen, daarna 1 x een half uur pauze 
voor de kinderen en leerkrachten. 
De volledige uitslag ouderpeiling ‘andere schooltijden’ kunt u vinden op de website ander het 
kopje nieuws. 
Besluit MR 
De MR heeft ingestemd met een overgangstijd van twee schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 
om over te kunnen gaan naar 5 gelijke dagen. Deze overgangstijd, waarin alle kinderen 1010 
lesuren maken is nodig om aan de wettelijke uren te voldoen voor de gehele schoolperiode voor 
de leerlingen van de groepen 1 t/m 4. 
De MR heeft de opdracht aan de werkgroep gegeven de pauzemogelijkheden te onderzoeken 
m.b.t de nieuwe schooltijden. 
Dit schooljaar onderzoekt de werkgroep “andere schooltijden” naar verschillende mogelijkheden 
voor de invulling van de pauze voor kinderen en leerkrachten vanaf het schooljaar 2017-2018.  
Eind dit schooljaar zal er een advies naar de MR gaan over de pauze-regeling. De MR zal een 
besluit nemen over het advies pauze-regeling en de definitieve eindtijd van een lesdag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep ‘andere schooltijden’ 
Personeel:  Carmita Poldervaart 
        Gea de Ridder 
Ouders:  Stephanie van de Hoef vanuit de  MR 

Kitty Hendriks en Natascha Tammens vanuit de OR 
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Koningsspelen 

Op 22 april doen wij mee aan de Koningsspelen. De hele dag zal in het teken staan van sport, 
spel, feest, en gezelligheid.  
 
Voor deze feestelijke dag zijn wij nog op zoek naar hulpouders. Voor de groepen 1 en 2 zal dit 
vooral het begeleiden van een groepje zijn. Voor de groepen 3, 4 en 5 zijn wij op zoek naar ou-
ders die een sportieve clinic willen geven.  
 
 
Wij zijn op zoek naar: 
2 ouders voor een hockeyclinic 
2 ouders voor een badmintonclinic 
2 ouders voor een bootcampclinic 
2 ouders voor een voetbalclinic 
3 ouders voor een estafetteclinic 
2 x 2 ouders voor de EHBO 
Deze activiteiten vinden plaats tussen 10.00u en 12.00u 
 
 
Voor de groepen 6,7 en 8 zijn wij op zoek naar 2 ouders per klas die mee willen fietsen/begelei-
den naar Sportpark Vathorst. De groepen 6,7 en 8 zullen tussen 10.00u en 12.00 uur daar hun 
programma volgen.  
 
 
Vanaf 11 maart zullen er op het hoofdgebouw inschrijflijsten liggen, waar u zich op kunt inteke-
nen. Mocht u zich per mail willen aanmelden dan kan dat via m.peizel@kpoa.nl 
 
 

 

Wijkteam Kattenbroek Hoogland 

Sinds 2015 zijn in alle wijken in de stad Amersfoort wijkteams actief, zo ook 
in Kattenbroek Hoogland.  
Een medewerker van het wijkteam is verbonden aan de basisschool van 
uw kind, bij de Breede Hei is dat Chantal Schouwenburg. Zij is het eerste 
aanspreekpunt voor de school. Als de leerkracht zorgen heeft over uw kind, 
bespreekt de leerkracht dit eerst met u. Als er een aanleiding is, kan de 
leerkracht uw kind - met uw toestemming - aanmelden bij het wijkteam. In 
dat geval nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek en nodigt daarbij ook 
een medewerkers van het wijkteam uit. 
 
Chantal Schouwenburg van het wijkteam zal vanaf dinsdag 29 maart iedere dinsdag op de 
Breede Hei structureel aanwezig zijn van 14.30 uur – 15.30 uur. 
U kunt haar vinden in de kamer van Marcel. 
 
Het wijkteam Kattenbroek  Hoogland is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de 
gemeente Amersfoort: 14033. 
 
U kunt uw vraag ook per mail stellen: 
wijkteamkattenbroek@amersfoort.nl  en wijkteamhoogland@amersfoort.nl 
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Een inspirerend uitje voor het hele gezin! 

Al enige tijd zijn de familievieringen in de St Martinuskerk nog meer gericht op (jonge) kinderen. 
Het weerhoudt u misschien om met de allerkleinste naar de kerk te komen. Vanaf zondag 20 

maart (palmpasen) bieden wij tij-
dens de familievieringen opvang 
aan. 
Dit is bedoeld voor kinderen van 
0 tot ongeveer 5 jaar oud. De kin-
deren mogen vanaf een kwartier 
voor aanvang van de viering ge-
bracht worden in de Pastorie. Na 
de viering kunt u uw kind weer 
ophalen en eventueel weer mee-
nemen de kerk in voor een kopje 
koffie/ limonade. 
De opvang wordt geregeld door 
een aantal betrokken en gezel-
lige ouders die al jaren de kinder-
woorddienst geregeld hebben. 
Zij zullen met de kinderen gaan 
spelen/knutselen en eventueel 
een verhaaltje voorlezen.  

 

Om te kleuren 

 
 
 


