
Even bijpraten….. 

Beste ouders/verzorgers,  
We gaan weer een volle en leuke periode 
tegemoet waarin veel activiteiten 
plaatsvinden.  
De eerste tekenen van verandering van 
leeromgeving zijn nu zichtbaar. De ramen 
op de gang in iedere groep dragen bij aan 
de open leercultuur van een lerende 
organisatie die we zijn en willen 
uitstralen. We hebben veel positieve 
reacties gehad. Hartelijk dank daarvoor. 
Op de bovenverdieping zijn de 
ventilatieschachten aangepast voor een 
beter binnenklimaat en de 
ventilatieroosters boven de ramen zijn 
gemaakt en vernieuwd.  
De inrichting van het kindcentrum en het 
nieuwe schoolplan 2019-2020 zijn 
onderwerpen geweest van de afgelopen 
studiedagen en werkoverleggen. Het 
plan voor de nieuwe inrichting is klaar. 
Tijdens de koffiemiddag van 28 mei van 
13.00 uur- 14.00 uur willen wij u hier meer 
over vertellen. Aansluitend zullen we het 
plan in de gang ophangen.  
Tijdens onze studiedagen en 
werkoverleggen hebben we het gehad 
over ons onderwijs, onze ambities voor 
nu en in de toekomst. Dit hebben we ook 
besproken met de MR. Een van onze 
ambities is de aanvraag van het vignet 
‘Gezonde School’ op het gebied van 
bewegen en sport. Volgend schooljaar 
zal Sportivate, een organisatie voor sport 
en bewegen, de spel en 
bewegingslessen tussen de middag in de 
pauze verzorgen. We hebben ook een 
ambitie voor thematisch werken binnen 
de zaakvakken en w.b.t. de 
samenwerking tussen peuters en 
kleuters. Het schoolplan is eind juni klaar, 
u kunt dan meer lezen over ons onderwijs 
en ambities voor de komende vier jaar. 
Het schoolplan wordt ieder schooljaar 
vertaald naar het jaarplan. Wanneer het 
schoolplan gepubliceerd wordt zullen wij 
u hier over inlichten. 
 
 
 
 
 

 

Datum: 17-05-2019 
Jaargang: 27 
Aflevering: 12 
Redactie: f.verdiesen@kpoa.nl 
 
Agenda 
 

19 mei Eerste Heilige Communie 

21-24 mei Avond4daagse Hoogland 

28 mei Koffiemiddag 

4 juni Schoolreis groep 1 t/m 3 

19 t/m 21 juni Kamp groep 8 

1-4 juli Ontwikkelingsgesprek 3 

10 juli Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO 

11 juli Rapport 2 

12 juli Eindejaarsactiviteit 

16 juli Afscheid groep 8 / Musical 

  

  

  

  

  

Jarig in mei 
17 Jayden  4 
17 Sven  4 
17 Mats  6 
19 Nienke  5B 
19 Merlijn  8 
19 Joost  6 
26 Marissa  5A 
29 Niko  3 
31 Nisa  6 
31 Isa  1-2A 

 
Jarig in juni 
1 Amy  1-2A 
4 Kas  6 
5 Chanès-Denise  1-2B 
8 Fenna  5B 
9 Hedwich  7A 
9 Niek  5B 
10 Jarno  3 
13 Jasper  3 
16 Dito  8 
23 Tom  8 
24 Ruben  6 
27 Anissa  7B 
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Verlof Esther 
Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben kunnen zien is Esther zwanger. Begin augustus verwachten 
zij en haar vriend hun tweede zoontje. Vier weken voor de zomervakantie gaat Esther met 
zwangerschapsverlof, vrijdag 21 juni is haar laatste werkdag. We hebben haar vervanging intern 
kunnen regelen. 
Lisanne zal Esther op vrijdag vervangen, zij is als intern begeleider al nauw betrokken bij de 
schoolorganisatie. 
Annelies zal drie vrijdagen van het schooljaar extra werken in groep 4. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Esther en Carmita 
Eerste Heilige Communie viering St. Martinus Kerk 

Op 

zondagochtend 27 januari zijn Lizzy, Kirsten, Gianfranco en Elanyo samen met 27 enthousiaste 
kinderen begonnen aan de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie. 

We hebben heel hard gewerkt de afgelopen maanden. 6 voorbereidende lessen hebben we 
gevolgd. Na iedere les hebben we samen in de klas verteld waar we het over hebben gehad en 
wat we hebben geleerd.  Het thema van ons project is “Blijf dit doen”. Dit zijn de woorden die 
Jezus sprak tegen zijn volgelingen. “Blijf dit doen om mij te gedenken”. 

We hebben geleerd over de naam van God, hoe we een kruisteken moeten maken en hoe we 
kunnen praten met God. We hebben een speurtocht gedaan door de Kerk om het huis van God 
beter te leren kennen. En we hebben geleerd om samen te delen en te zorgen voor mensen die 
het wat minder goed hebben dan wij. Daarom hebben we samen een spaarproject. 

We sparen voor Stichting Serafim in Leusden (www.serafim.nl). Zij helpen kinderen in o.a. Oost 
Europa en India. Zij zorgen daar bijvoorbeeld voor goede toiletten in scholen. 

En nu is het bijna zover. De mooiste kleren hangen op ons te wachten. We zijn al een beetje 
zenuwachtig. Op zondag 19 mei ontvangen we van Pastor 
Meneses de Eerste Heilige Communie. 

Komt u dit ook samen met ons vieren? U bent van harte welkom 
om 9.30u in de St. Martinuskerk. 

Namens de werkgroep EHC en alle communicantjes van de 
St.Martinus 

Stichting Serafim 

In 1993 is de Stichting Serafim opgericht door de Italiaanse Zuster Maurilia Carpinteri en de 
Nederlandse Henriëtte Meijer. De eerste vrachtwagen met hulpgoederen, vooral kleding, ging 
naar Rusland. Later kwam Polen daarbij en vele andere locaties. 

http://www.serafim.nl/
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Komen jullie ook, onze Eerste Heilige Communie vieren? 
 
19 mei is een grote dag voor ons, want dan doen wij onze eerste Heilige Communie. 
  
Wij zouden het fijn vinden als jullie deze bijzonder dag met ons meevieren. 
  
De feestelijke eucharistieviering begint om 09.30 uur in de St. Martinuskerk in Hoogland. 
  
Groetjes, 

Elanyo, Gianfranco, Kirsten en Lizzy 
Groep 4 

Vanuit de MR 

Afgelopen MR vergadering is er weer vooruit gekeken. Het schoolplan 2019-2023 nadert zijn 
voltooiing en de MR is gevraagd naar de laatste opmerkingen, zodat ingestemd kan worden met 
het plan voor de komende 4 jaar. Een belangrijke ambitie in het plan is het gebruik van leerlijnen. 
Leerlijnen beschrijven de doelstellingen en resultaten die behaald moeten worden aan het einde 
van een periode. Voor de docent betekent dit meer vrijheid en mogelijkheid om het onderwijs af 
te stemmen op de wijze waarop de verschillende kinderen leren. Voor de docenten zal dit een 
aanpassing zijn, omdat deze aanpak meer creativiteit en lef vraagt dan het volgen van een 
methode.  

De ventilatiemogelijkheid van de lokalen op de eerste verdieping blijft een aandachtspunt. 

Afgelopen meivakantie zijn er wijzigingen doorgevoerd aan het mechanische ventilatiesysteem 

en zijn beschadigde roosters vervangen. Vanuit de ouders wordt meegedacht wat er verder nog 

mogelijk is.  

De BreedeHei heeft in tegenstelling tot de andere scholen in de buurt bijna geen klassen naar 

huis hoeven sturen door uitval van docenten. Het team heeft dit gerealiseerd door een goede 

samenwerking en het draaien van extra uren op vrije dagen.  

Het volgende MR overleg is op dinsdag 18 juni. Schroom niet om vragen of opmerkingen te 

bespreken met de MR leden of mail naar mrdebreedehei@KPOA.nl 

Namens de MR, 

Guido Visser 

 
 
Op vakantie naar Indonesië, Marokko, Kaapverdië, Turkije ……? 
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent 
en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. 
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Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor 
Kaapverdië en andere landen ver weg zoals Indonesië, adviseren wij vaccinaties tegen o.a. 
besmettelijke geelzucht (hepatitis A). 
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie 
via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen verspreiden. 
Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee 
naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. 
Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. 
Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van 
GGD Reisvaccinaties 
 
Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen er 
gelden per land. U kunt eenvoudig online een afspraak maken bij 
GGD regio Utrecht (www.ggdru.nl/reizen). Download de app 
GGDreistmee. 
 

Van de muziekjuf: Avondvierdaagse 

 

Binnenkort lopen de kinderen weer de Avondvierdaagse in Hoogland. 

Er passen bij dat evenement een paar leuke liedjes van 123Zing. Die zal ik in de klassen 

aanbieden, maar ik zet ze ook op de Kidspagina’s zodat ook thuis geoefend kan worden!  

Het gaat om: WE HOUDEN HET SCHOON en SUPPORTERS VAN SCHOON.  Zoals je ziet, ligt 

de nadruk op het goed omgaan met afval tijdens de Avondvierdaagse. Dat is ook zo bij de 

organisatie van dat evenement, dus dat komt goed uit! 

 

GOOI NIET WEG, RAAP HET OP, NEEM HET MEE… GOOI HET IN DE AFVALBAK! 
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