
Uit eerste hand 
Beste ouders/verzorgers, 
Wat heerlijk de kinderen hebben een vakantie van 
twee weken voor de boeg. De afgelopen weken ston-
den in het teken van Koningsspelen en Streetwise. U 
heeft vast wel de verhalen van uw kind gehoord. De 
kasten voor het Science Lab zijn af, de volgende stap 
voor de inrichting van het Lab kunnen we nu nemen. 
Vorige week heeft voor groep 8 de eindcito op het pro-
gramma gestaan. Een teken dat het schooljaar al een 
heel eind vordert! Dat betekent ook dat we binnen het 
team praten over de groepsverdeling voor komend 
schooljaar, de planning van de studiedagen en het 
vooruitkijken naar onze doelstellingen voor komend 
schooljaar. Als deze zaken bespreken we daarna met 
de medezeggenschapsraad. Wij zullen u hier na de 
meivakantie over informeren. 
Elna is begonnen met haar re-integratie proces. U zult 
haar soms weer zien op school. Elna geeft nog geen 
muziekles. Wij zijn blij om Elna weer te zien op school. 
Ontwikkeling Kindcentrum 
Wat ook op de planning staat voor volgend schooljaar 
is de ontwikkeling van de school tot Kindcentrum met 
een doorgaande ontwikkellijn 2-13 jaar. 
Wat gaat er concreet veranderen? 
Dat kunnen we nu nog niet exact aangeven in deze 
fase. We kunnen wel de gewenst ontwikkeling schet-
sen: 
Op sommige vlakken gaan we de samenwerking inten-
siveren door bij bepaalde activiteiten of op sommige 
momenten van het jaar (vieringen e.d.) samen op te 
trekken. 
Met SKA zullen we gaan toewerken naar een samen-
werking vanuit een visie; Er komt een gezamenlijke 
pedagogische visie die wordt vertaald in een doorlo-
pende leerlijn, in een afgestemde dagindeling en acti-
viteiten en in een breed KC beleid, waarin rollen, ver-
antwoordelijkheden etc. zijn vastgelegd. 
Dat is natuurlijk niet zomaar van de ene op de andere 
dag geregeld. U zult ook begrijpen dat onze keuze 
voor het intensiveren van de samenwerking met SKA 
binnen het KC betekent dat de samenwerking met Par-
tou minder intensief zal zijn. Dat proces willen we voor 
alle betrokken partijen zo prettig en soepel mogelijk 
vormgeven. 
Uiteraard willen we u ook meenemen in deze ontwik-
kelingen en zijn benieuwd hoe u als ouder het Kind-
centrum ziet. Daarom willen wij u graag uitnodigen 
voor een bijeenkomst om hier verder over met elkaar 
in gesprek te gaan. 
Ska, inde buurt 033, wijkteam zullen deze avond ook 
aanwezig zijn. 
Bijeenkomst ontwikkeling kindcentrum: Dinsdag 22 
mei om 19.30. Locatie: de Breede Hei. 
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Agenda 
09 feb. Carnaval 17 mei Schoolreis groep 4 t/m 7 

22 mei 19.30 uur bijeenkomst KC 

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 
 

Verschaft april veel mooie dagen, 
Dan pleegt mei de last te dragen 

(De verdeling van mooie en minder mooie dagen over 
twee maanden ‘scheelt weinig) 

 

 
‘Meester, als de vakantie maar mooi wordt.’ 

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. 

mailto:f.verdiesen@kpoa.nl
http://www.breedehei.nl/
https://www.facebook.com/De-Breede-Hei-438796346197144/


Bouw! 
Na de meivakantie gaan wij met enkele leerlingen uit 
groep 2 en groep 3 werken met het interventiepro-
gramma Bouw! Bouw! is een uniek interventiepro-
gramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen 
in groep 2 t/m 4 effectief kunnen worden voorkomen. 
Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de 
weg. Ouders, grootouders, leerlingen uit hogere groe-
pen, of vrijwilligers fungeren als tutor. Bouw! bestaat 
uit meer dan vijfhonderd online computerlessen voor 
het aanleren, oefenen, herhalen en toepassen van de 
leerstof. Ze zijn voorzien van heldere instructies voor 
de tutor, zodat er zowel op school als thuis mee ge-

werkt kan worden. Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam hebben aangetoond dat 
de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met gerichte ondersteuning van de tutor, 
zeer effectief is. 
Uit onderzoek blijkt Bouw! het meest effectief wanneer er halverwege groep 2 of midden groep 3 
gestart wordt. Door kinderen met een lager beginnende geletterdheid te laten werken met Bouw! 
krijgen zij meer zelfvertrouwen en daardoor ook meer motivatie om te leren lezen. Als een kind 
iets moeilijk vindt, zal hij of zij er geen interesse voor ontwikkelen en de activiteiten ook minder 
actief meedoen of bepaalde taakjes niet kiezen. Sommige kinderen hebben meer expliciete in-
structie nodig dan andere om goed voorbereid naar groep 3 te gaan. De inzet van Bouw! vanaf 
groep 3 is ook onderzocht en effectief gebleken.  
Uitgangspunt voor onze school is dat leerlingen met lees- en spellingproblemen zo vroeg moge-
lijk, en waar mogelijk preventief, worden ondersteund. U hoort van de leerkracht als uw zoon of 
dochter in aanmerking komt voor Bouw! Voor vragen kunt u bij ons terecht. 
Met vriendelijke groet, 
 

Irma van Drie (expert lezen) 
Lisanne Marcus (intern begeleider) 

We gaan naar Zandvoort al aan de zee…… 
 

Amersfoort, 25-04-2018 

 

Betreft: schoolreisje groep 4 t/m 7 

 

Hallo allemaal,  
 
Donderdag 17 mei is het weer zover. We gaan op schoolreis! 
Dit jaar gaan we naar: 
 
 
 
 
 
 
 
Alle kinderen verzamelen tussen 08.15 en 08.30 uur in hun eigen klas. De bussen zullen rond 
08.45 uur vertrekken. 
 
Wat neem je mee? 

* Een tussendoortje (koek, fruit en iets te drinken) en een broodje en drinken voor de lunch. 



* Natuurlijk iets te snoepen (maar niet al te grote hoeveelheden…). 

* Een goed humeurJ. 

Vergeet je niet om alles in een rugzak te doen met je naam? 

Het is niet toegestaan om een mobiele telefoon en geld mee te nemen. In geval van nood 
kunt u contact opnemen met school: 033-456 4138. Rond 17.00 uur zijn we weer terug op 
school. We houden u via de Parro op de hoogte over onze aankomsttijd. 

Wij hebben er zin in! Jullie ook? 

Met vriendelijke groet, 

Schoolreiscommissie 

Ouderraad: Ilona, Chantal en Chrissie 
Leerkrachten: Tanja, Danielle en Natascha 

 
 

In Kattenbroek liggen drie basisscholen dicht bij elkaar: de Gabrie Mehen, de Breede Hei en De 
Meander. 
De scholen staan in een wijk waar veel ander (woon-werk)verkeer is. Dit leidt tot drukte en chao-
tische verkeerssituaties in de schoolomgeving die voor kinderen niet altijd even overzichtelijk of 
veilig is. 
 
Die onoverzichtelijkheid en de onveiligheid worden versterkt door: 
* Het parkeren van auto’s aan weerskanten van de (smalle) wegen. 
* Het afzetten van kinderen, dus kinderen die (pardoes) oversteken. 
* Beplanting die het zicht op kruisingen ontnemen.  
* Onoverzichtelijke zijpaden, waaruit ‘opeens’ fietsers en wandelaars komen. 
* Brommers en fietsers die gebruik maken van de voetpaden rond de scholen. 



 
Samen met ouders, de verkeerscommissie, wijkbeheer en de gemeente zoeken we continu naar 
maatregelen om de schoolomgeving zo overzichtelijk en veilig mogelijk te maken. Onderstaande 
maatregelen en afspraken zijn belangrijk om de verkeersomgeving veilig te houden. 
Geef kinderen het goede voorbeeld en help indien nodig elkaar herinneren aan de afspraken. 
 

Afspraken:  
Om de veiligheid voor iedereen die gebruik maakt van het schoolgebied te verbeteren is het van 
belang dat iedereen zich bewust wordt van het feit dat hij of zij zich bevindt in een schoolgebied 
en van de verschillende verkeersstromen die er zijn. 
 
Wij vragen uw medewerking om het volgende te doen: 
Ouders parkeren hun auto’s op de daarvoor bestemde parkeervakken of de iets verderop gelegen 
aangegeven parkeerplaatsen. 
Fietsers en brommers maken geen gebruik meer van het voetpad of pad langs de school. 
Leerlingen en ouders maken gebruik van aangegeven looproutes naar school. 
Weggebruikers minderen vaart bij nadering van scholen en in de buurt daarvan gelegen onover-
zichtelijke kruisingen. 
Ouders volgen de aangegeven gewenste rijrichtingen naar en van de diverse scholen om de 
verkeersstromen zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Op de achterkant van deze folder vindt u een tweetal kaartjes met de gewenste rijrichtingen en 
looproutes naar de verschillende scholen en de plaatsen waar veilige en voldoende parkeergele-
genheid is en waar parkeren ongewenst is. 
 
Wij zijn ons bewust van ieders medewerking.  
In het belang van iedereen, maar met name voor de kinderen, willen wij dat de gevaarlijke situa-
ties rond de scholen snel verbeteren en iedereen veilig op zijn of haar bestemming aankomt.  
 
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking 
 
Vooruitblikken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Monkey Moves 
 

Mijn naam is Sebastiaan de Lange en ik ben kortgeleden gestart als sociaal ondernemer en fran-
chisenemer van Monkey Moves in Amersfoort. Mijn doel is om impact te gaan maken in de regio 
Amersfoort door multisport aan te bieden aan kinderen van 1,5 tot 9 jaar als middel voor fitte, 
zelfredzame kinderen met een positief zelfbeeld. Kinderen goed leren bewegen, daar gaan we 
voor bij Monkey Moves!  
 
Vorige week ben ik jullie school al even binnen gelopen en werd ik hartelijk ontvangen door een 
juf en een meester die graag een poster van me in ontvangst namen om ergens in de school op 
te hangen. Zij tipte me ook om een stukje aan te leveren voor in jullie nieuwsbrief, vandaar dit 
bericht! Het zou fantastisch zijn als onderstaand stukje hierin kan worden meegenomen. 
 
Monkey Moves: 11 sporten bij één club 
De perfecte start van je sportkeuze of jarenlang multisport plezier.  
 
Monkey Moves, Apeleuke multisport lessen 
Neem jouw apekop mee op jungle reis! Elk seizoen leer je meer van de 11 populairste sporten 
van Nederland, in een vaste gezellige groep met veel individuele aandacht, waarbij er gewerkt 
wordt aan een optimale ontwikkeling van jouw apekop! 
 
Waarom Monkey Moves 
De Monkey Moves lessen zijn met zorg samengesteld door een groep van enthousiaste bewe-
gingswetenschappers, fysiotherapeuten, bewegingsagogen en sporttrainers. Je kind zal hier le-
ren over goed bewegen, en er is ook veel aandacht voor sociale vaardigheden.  
 
Hoe ziet een Monkey Moves les eruit 
Gedurende een seizoen komen alle 11 de sporten aan bod, ten minste 3 weken per sport. Elke 
les begint met een apeleuk warming-up dansje (waar ouders aan mee mogen doen). Er is altijd 
veel muziek en standaard een klim- en klauter parcours. 
 
 
Voor wie 
De Monkey Moves lessen zijn er voor apekoppen vanaf 1,5 jaar t/m 9 jaar. De groepen zijn inge-
deeld naar ontwikkelingsniveau 1,5 – 3 jaar, 3 – 4 jaar, 4 – 6 jaar en 6 – 9 jaar. De overlap in de 
groepen is heel bewust gekozen, zodat iedere apekop op z’n eigen niveau uitgedaagd kan wor-
den. 
 
Waar en wanneer 



De lessen vinden plaats in gymzaal de Dopheide in Amersfoort Kattenbroek. Het exacte adres is 
Dopheide 1, 3823HL Amersfoort. De jongste kinderen (1,5-4 jaar) kunnen elke woensdagochtend 
samen met hun ouders mee slingeren en de oudere kinderen (4-9 jaar) zijn op de vrijdagmiddag 
van harte welkom. 
 
Kom gewoon eens een gratis proefles volgen! Kijk op www.monkeymoves.nl/amersfoort voor 
meer info over dit unieke beweegprogramma! 
 
Tip: Ben je jarig? Bij Monkey Moves kun je ook je verjaardagsfeestje vieren! 


