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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 juni 

24 Ruben 7 

27 Anissa 8B 

27 Jimmy 4 
 

Jarig in juli 

1 Emma  8A 

8 Finn 
2-
3 

12 Yannick 8A 

14 Jayden 4 

16 Lieke 4 

17 Julian 5 

17 Ariënne 8B 

17 Nova-Leah  5 

18 Arda  4 

18 Justin  7 

22 Joey 6B 

22 Demi 6B 

23 Terry  3 

24 Jayden 8B 

30 Henkie 
1-
2 
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De directie aan het woord….. 

Beste ouders/verzorgers, 

Iedereen is blij dat vorige week de scholen weer helemaal open zijn gegaan. Gewoon 
elke dag naar school, met al je klasgenoten tegelijk en geen gesjouw meer met je tas 
vol schoolwerk. Voor de kinderen is ook de laatste periode voor de zomervakantie 
aangebroken. Niet alle activiteiten kunnen doorgaan, maar de volgende activiteiten 
wel. 

Groep 8 gaat op kamp en ze gaan de musical ‘Çoronaproof’ opvoeren voor hun ouders. 
In groep 7 zijn alle kinderen geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen, 2 juli gaan 
ze op voor het praktisch verkeersexamen. 

Woensdag 24 juni ontvangt u een brief over de schoolorganisatie voor het nieuwe 
schooljaar. De leerkrachten vertellen ’s ochtends aan de kinderen bij welke leerkracht 
en bij welke kinderen ze in de klas komen. Woensdag 8 juli gaan de kinderen 
kennismaken in de nieuwe groep en met de nieuwe leerkracht(en). De kinderen van 
groep 8 gaan die dag kennismaken op het voortgezet onderwijs. 

26 juni is er een studiedag en zijn de kinderen vrij. 

 

Vanuit de MR. 

Na de sluiting van 7 weken en de meivakantie is onder bijzondere voorwaarden de 
school weer opengegaan. Niemand heeft eerder iets vergelijkbaars meegemaakt en 
voor iedereen is het zoeken naar een weg om binnen de mogelijkheden zo goed en 
kwaad als het kan onderwijs te geven. Voor ouders en leerkrachten was het een hele 
uitdaging. De MR begint inmiddels handigheid te krijgen in overleggen via Teams. 
Toen bekend werd dat de scholen weer open mochten is er de volgende dag intensief 
contact geweest tussen de MR en de directie op welke wijze de school weer ging 
beginnen. 

De komende weken staan voornamelijk in het teken van de sociale omgang in de klas 
omdat veel kinderen dit het meest hebben gemist. Door de Corona beperkingen gaan 
er ook veel activiteiten niet door zoals; het schoolreisje en de avondvierdaagse. In 
overleg met de OR wordt gekeken hoe met het geld van de ouderbijdrage, dat nu niet 
wordt uitgegeven, wordt omgegaan. 



Juist in deze bijzondere tijd, die iedereen op zijn eigen manier beleeft, is het goed dat 
we in overleg blijven om gezamenlijk de school te laten functioneren. Schroom daarom 
niet om vragen of opmerkingen over het beleid van de school door te geven aan de 
MR leden of per mail naar mrdebreedehei@KPOA.nl 

De volgende MR-vergadering is donderdag 25 juni. 

Namens de MR, Guido Visser 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Het zat er al enige tijd aan te komen, maar nu is de Speelzomer ook in Kattenbroek 
goed van start gegaan! Buitenspelen voor alle kinderen van 6-12 jaar. Wij hebben ons 
programma aangepast aan Corona tijd, maar het spelen staat nog steeds op de eerste 
plaats. Uiteraard Corona Proof. Bij ons bepalen de kinderen zelf welke spellen zij 
spelen. Wij zorgen voor een geliefd en veilig speel en beweegklimaat. Hiermee werken 
wij toe naar de zomervakantie, zodat kinderen ook in deze tijden lekker buiten kunnen, 
willen en durven spelen. De Speelzomer van #SpeelstadAmersfoort. Dit is het 
programma tot de zomervakantie: 

Dinsdag 14:00-16:30. Bij de Aardappelberg (deze loopt ook tijdens de vakantie door). 

Donderdag 14:00-16:30. Bij de Dubbelster. 

Er zijn geen kosten aan verbonden, en kinderen mogen in en uitlopen. Kan zij 
meespelen tussen 15:00-16:00? Helemaal top! Langer of korter mag ook. Niemand 
moet, en iedereen mag meedoen. 

Speelse groet van de Buurtspeelcoach, 

Yannick Cornelisz 

Yannick@sportivate.nl 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 


