
De directie aan het woord….. 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
De laatste Kattenbel van het schooljaar 
alweer. We kijken terug op een leerzaam 
jaar waarin we samen met kinderen, 
ouders/verzorgers en team weer een 
mooie bijdrage hebben kunnen leveren 
aan de groei en ontwikkeling van onze 
kinderen. 
 
Een goede samenwerking met ouders 
vinden we belangrijk. Wij zijn van mening 
dat als school en ouders echt samen 
werken op basis van gelijkwaardigheid, 
samen verantwoordelijk zijn en 
verantwoordelijk zijn voor elkaar, dit de 
ontwikkeling van de kinderen ten goede 
komt. Daarom starten we volgend 
schooljaar weer met ouders en kinderen 
met de startgesprekken. Hiervoor 
ontvangt u een uitnodiging van de nieuwe 
leerkracht van uw kind begin volgend 
schooljaar via de Parro app. Op dit 
moment kan dat nog niet, omdat 
administratief het schooljaar nog niet is 
omgezet. De gesprekken vinden ‘s 
middags plaats op 16 september en op 
17, 18 en 19 september na schooltijd. 

 
Woensdag hebben de kinderen van 
groep 8 definitief afscheid genomen van 
de basisschool. Ze zijn rijp om de stap 
naar het voortgezet onderwijs te maken. 
Symbolisch hebben ze hun appeltje 
geplukt en zijn ze uitgezwaaid door alle 
kinderen van De Breede Hei. 

 

Datum: 19-07-2019 
Jaargang: 27 
Aflevering: 15 
Redactie: f.verdiesen@kpoa.nl 
 

Agenda 

02-09-2019 Studiedag, 
Opening kind centrum 15.00 -16.00 uur 

02-09 t/m 20-
09-2019 

Gouden Start 

06-09-2019 Openingsfeest 

10-09-2019 Informatieavond groep 1 t/m 4 

12-09-2019 Informatieavond groep 5 t/m 8 

 Jarig in juli 
22 Joey  5B 
22 Demi  5B 
23 Terry  1-2B 
24 Jayden  7B 
31 Lucas  6 

Jarig in augustus 
1 Frederique 3 
2 Dina 7B 
2 Madelief 8 
2 Kim 3 
2 Güney 1-2B 
2 Kuzey 1-2A 
13 Ayse 8 
13 Evi 5B 
15 Leila 1-2A 
17 Roxana 5B 
18 Yara 7A 
21 Olivia 7A 
22 Alex 7B 
22 Nadine 5B 
22 Ilias 8 
26 Jerre 7B 
27 Thom 4 
27 Giulia 3 
27 Sem 7B 
28 Dylana 7A 
Jarig in september 
5 Tobias 1-2B 
5 Anne  1-2A 
6 Aiden 3 
6 Mary Lynn 1-2A 
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De website is up-to-date! 
Wij wensen u een hele fijne vakantie en hopen u allen te zien tijdens de opening van het nieuw 
ingerichte kind centrum en het nieuwe schooljaar op maandag 2 september van 15.00-16.00 uur! 
 
Mede namens het team, 
 

Esther en Carmita 

 

Ouders/verzorgers gezocht voor de MR. 

 

Komend schooljaar zijn er twee vacatures voor ouder/verzorger vertegenwoordiging in de MR. 
Ingrid van de Groep stopt komend jaar met de MR en Guido Visser heeft zijn eerste termijn erop 
zitten en stelt zich weer verkiesbaar.  

 

Deelname aan de MR geeft je de mogelijkheid actief mee te denken met het beleid en de 
besluitvorming binnen de school. Het advies van de MR is niet vrijblijvend voor de directie van de 
school, de MR heeft bij veel onderwerpen wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen 
dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd moet worden en onderwerpen 
waarover de MR advies uitbrengt. Onderwerpen die standaard besproken worden zijn onder 
andere; schoolplan, begroting, formatie, schoolgids, en ouderbijdrage. Daarnaast is de MR vrij 
om alle (beleids)onderwerpen met de directie van de school te bespreken.  

 

De MR komt normaal gesproken 6 maal per jaar bij elkaar, bijzonder situaties kunnen aanleiding 
geven voor een extra vergadering. De leden van de MR worden in principe verkozen voor een 
periode van drie jaar. 

 

Als je het interessant lijkt meld je dan alvast aan via het e-mailadres; mrdebreedehei@KPOA.nl 
met een korte motivatie. (De mail wordt pas na de vakantie beantwoord). Als meerdere 
kandidaten zich aanmelden worden er verkiezingen gehouden onder de ouders om te bepalen 
wie zitting neemt in de MR. Om iedereen de gelegenheid te geven zich verkiesbaar te stellen 
herhalen we deze oproep nog een keer aan het begin van het nieuwe schooljaar.   

 

Als er nog aanvullende vragen zijn dan beantwoord ik die graag.  

Voor nu iedereen een goede vakantie. 

Guido Visser (visser.guido@gmail.com) 

Voorzitter MR 
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