
ANWB Streetwise op bezoek!! 

 
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de 
verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij 
ANWB Streetwise uitgenodigd om op 25 april naar 
onze school te komen. 
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam 
en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen 
van de basisschool.  Professionele instructeurs ko-
men een ochtend naar de school en geven verkeers-
trainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesma-
terialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, ver-
keerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours 
wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 
 
De vier onderdelen zijn: 
 Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse intro-
ductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeers-
geluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en 
autostoeltje. 
 Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behande-
ling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de 
noodzaak van gebruik van de autogordel in een auto-
stoeltje. 
 Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reac-
tiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto 
en het juiste gebruik van een veiligheidgordel. 
 Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherken-
ning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing. 
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan 
op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site.  
http://www.anwb.nl/streetwise  
 
We gaan er samen met de kinderen een leerzame 
maar vooral gezellige dag van maken! 
 
Team de Breede Hei 
 
Geef een prentenboek cadeau 
 

Dit is een initiatief met als missie om alle kinderen in 
Nederland en Vlaanderen op te laten groeien tussen 
de allermooiste kinderboeken. Om dit te laten slagen 
wordt er nu voor de tweede keer een prachtig prenten-
boek ter beschikking gesteld voor maar 2 euro! 

 
 

Datum : 16-04-2018 
Jaargang : 26 
Aflevering  : 12 
Redactie :  f.verdiesen@kpoa.nl 

Agenda 
09 feb. Carnaval 
20 april Koningsspelen 

22 april 
Eerste Heilige Communie 

Martinuskerk Hoogland 

25 april Streetwise 1 t/m 8 

17 mei Schoolreis groep 4 t/m 7 

24 mei Schoolreis groep 1 t/m 3 

29 mei t/m 1 juni Avond4daagse Hoogland 

20 t/m 22 juni Kamp groep 8 

27 juni Ontwikkelingsgesprek 3 

04 juli Kennismakingsochtend 

nieuwe groep en VO 0

6 

Eindejaarsactiviteit 

0

6 

Rapport 2 

1

0 

Afscheid groep 8 / Musical 

 

Kattenkreet 
 

De koning te rijk zijn. 
(Erg gelukkig zijn) 

 
 

‘Meester, waarom doen we niet aan WC-pot 
werpen??’ 

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 het logo. 

http://www.anwb.nl/streetwise
mailto:f.verdiesen@kpoa.nl
http://www.breedehei.nl/


De vraag is hoe we juist ook de kinderen bereiken die thuis geen boeken hebben en van wie de 
ouders niet het geld hebben om boeken te kopen. Het antwoord is: door met z’n allen kinderen 
boeken te geven. 
Op de Breede Hei vinden we leesplezier en leesbevordering erg belangrijk. Door een boek te 
geven of met z’n allen te lezen laat je zien hoe leuk lezen is. 
Vanaf vrijdag 6 april is het prentenboek Raad eens hoeveel ik van je hou te koop in de meeste 
boekhandels. 

 
Kinderzwerfboeken op de Breede Hei 
 
“Kinderzwerfboek” wil kinderen stimuleren om thuis en in de vrije tijd boeken te lezen. Lezen is 
heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Bij (voor)lezen is namelijk het hele brein 
nodig: de waarneming (kijken), de taal (luisteren), het redeneren (denken), het geheugen,  de 
aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. Ook prikkelt lezen de 
verbeeldingskracht: je kunt je echt helemaal verliezen in een verhaal en je eigen film erover ma-
ken in je hoofd. Maar lezen is vooral erg leuk en ontspannend. 
Nog steeds verlaat 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Maar als 
er thuis boeken zijn, gaan kinderen gemiddeld drie jaar langer studeren dan leeftijdsgenoten uit 
gezinnen zonder boeken. Boeken stimuleren tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of cultuur. 
Hierdoor hebben ze later meer kans op een goede toekomst. 
De Breede Hei wil net als stichting “Zwerfboek” alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke 

boeken mee naar huis 
te nemen en te lezen. 
En daarna het boek 
weer te laten zwerven 
zodat andere kinderen 
hetzelfde boek ook 
kunnen lezen. Daarom 
is afgelopen week de 
zwerfboekenkast weer 
lekker gevuld. Helpt u 
mee om uw kind te sti-
muleren tot lezen?? 
Laat uw kind een 
zwerfboek uit de kast 
kiezen, laat uw kind het 
boek zelf lezen of lees 
het voor en breng het 
boek vervolgens terug 
naar de zwerkboeken-
kast of laat het elders 
in Nederland zwerven. 



Eerste Heilige Communie viering St. Martinus Kerk 
 

Op zondagochtend 14 januari zijn we samen met 14 enthousiaste kinderen begonnen aan de voorberei-
ding van de Eerste Heilige Communie.  

We hebben heel hard gewerkt de afgelopen maanden. 6 voorbereidende lessen hebben we gevolgd. 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 moe-
ten 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 men-
sen 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 zenuwach-
tig. Op zondag 22 april ontvangen we van Pastoor Tuan de Eerste Heilige Communie. Komt u dit ook sa-
men met ons vieren? U bent van harte welkom om 9.30 u in de St. Martinuskerk. 

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

 

http://www.serafim.nl/

