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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Deel B van de Schoolgids is het Jaarboekje. Het bevat voornamelijk praktische informatie en zaken
die jaarlijks kunnen veranderen. De informatie is van belang voor het hele schooljaar. U kunt dit
boekje downloaden via onze website.

1. Contactgegevens van de school
Katholieke Basisschool De Breede Hei
Dopheide 40
3823 HL Amersfoort
033 – 4564138
breedehei@kpoa.nl
www.breedehei.nl

2. Groepsindeling en taken
Groep
groep 1A/2A
groep 1B/2B
groep 3A
groep 4 A
groep 5A
groep 5B
groep 6A
groep 7A

groep 7B
groep 8A
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Leerkrachten
Nienke v.d. Hoven: maandag en dinsdag
Hanneke van Zetten: woensdag t/m vrijdag
Erna Roest-Raanhuis: maandag t/m donderdag
Marion Imming-Siteur: vrijdag
Irma van Drie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Nienke v.d. Hoven: woensdag
Lisanne Marcus: maandag en vrijdag
Annelies Hilhorst: dinsdag t/m donderdag
Mirjam Visser: maandag t/m woensdag
Marisca de Graaf-Peizel: donderdag en vrijdag
Natascha Tammens: maandag en dinsdag
Elles van Middelaar-Engwerda: woensdag t/m vrijdag
Tanja van Norden: maandag t/m woensdag
Sandra Schiermann-Hofmann: donderdag en vrijdag
Vanessa Leigh: maandag en vrijdag
Shirley Menssink: dinsdag
Marion van Hal: woensdag en donderdag
Frans Verdiesen: maandag t/m vrijdag
Marloes Bos-Botterblom: dinsdag en donderdag
Ben Mathot: maandag, woensdag en vrijdag
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Experts
Vakexpert Muziek
Expert Opleiden in de school
Expert ICT
Expert Rekenen
Expert Lezen
Expert SEO
Expert HB
Expert Vreemde talen

Naam
Elna Lerk
Marloes Bos-Botterblom
Frans Verdiesen
Sandra Schiermann-Hofmann
Irma van Drie en Mirjam Visser
Marloes Bos-Botterblom
Ben Mathot
Hanneke van Zetten

Overig
Directeur
Teamleider
Intern begeleider
Onderwijs ondersteuner
Onderwijs assistent
Office manager
Conciërge

Naam
Carmita Poldervaart
Esther Kamer
Lisanne Marcus
Helga Hallie
Loes Gerritsen
Marjanne Froon
Marcel Stout

3. Vakantierooster en Studiedagen
3.1 Vakantierooster
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartsweekeinde
Junivakantie
Zomervakantie

Periode
22-10-2018 t/m 26-10-2018
24-12-2018 t/m 04-01-2019
25-02-2019 t/m 01-03-2018
19-04-2019 t/m 22-04-2019
29-04-2019 t/m 03-05-2019
30-05-2019 t/m 31-05-2019
10-06-2019 t/m 14-06-2019
22-07-2019 t/m 30-08-2019

3.2 Studiedagen
Groep 1 t/m 8
Maandag 10-09-2018 Startgesprekken
Vrijdag 14-09-2018 Startgesprekken
Vrijdag 21-12-2018
Maandag 07-01-2019
Woensdag 13-02-2019
Donderdag 18-07-2019
Vrijdag 19-07-2019
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4. Activiteitenkalender
Hieronder treft u een overzicht aan van belangrijke activiteiten voor het komende schooljaar. Er
kunnen gedurende het schooljaar nog activiteiten worden toegevoegd. Daarom zal regelmatig in
onze nieuwsbrief ‘De Kattenbel’ een maandkalender worden geplaatst, waarin u de juiste data en
gebeurtenissen kunt lezen.

Activiteitenkalender 2018-2019
27 augustus t/m 21 september
4 september
6 september
10 september
14 september
24 t/m 28 september
3 t/m 12 oktober
3 en 5 oktober
18 oktober
19 t/m 22 november
05 december
19 december
14 januari
15 februari
18 t/m 21 februari
22 februari
28 maart
12 april
18 april
14 mei
21 mei
28 mei
4 t/m 7 juni
19 t/m 21 juni
1 /m 4 juli
10 juli
11 juli
12 juli
16 juli

`2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

‘Gouden start’; groepsvorming
Informatieavond 1 t/m 4
Informatieavond 5 t/m 8
Studiedag; Startgesprekken
Studiedag; Startgesprekken
Week tegen Pesten; alle appeltjes horen erbij
Kinderboekenweek
Schoolfotograaf
Koffieochtend
Ontwikkelingsgesprek 1/ adviesgesprekken groep 8

Sinterklaasfeest
Kerstviering
Koffiemiddag
Rapport 1
Ontwikkelingsgesprek 2/ adviesgesprekken groep 8

Carnaval
Koffiemiddag
Koningsspelen
Paasviering
Schoolreis groep 4 t/m 7
Schoolreis groep 1 t/m 3
Koffiemiddag
Avond4daagse Hoogland
Kamp groep 8
Ontwikkelingsgesprek 3
Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO
Rapport 2
Eindejaarsactiviteit
Afscheid groep 8 / Musical

5. Schoolafspraken
Brengen en halen
Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaan de kinderen naar binnen zodat de lessen om 8.30 uur
kunnen starten. Ouders/verzorgers van de kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen hun kinderen vanaf
8.15 uur ’s morgens in de klas brengen. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 blijven buiten en gaan
met de leerkracht mee naar binnen.
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De kinderen van groep 1 en 2 blijven bij de leerkracht tot zij opgehaald zijn. Wanneer u verhinderd
bent om zelf uw kind op te halen, vragen wij u aan de leerkracht door te geven met wie uw kind
meegaat.
Wanneer aan het einde van de dag kinderen buiten spelen, vragen wij de ouders buiten het
schoolplein te wachten, totdat de kinderen naar binnen zijn. Zo houden wij het overzicht over de
kinderen en kunnen ze veilig spelen.
Fietsen
Op het schoolplein wordt niet gefietst, om gevaarlijke situaties te voorkomen. De fietsen worden
aan de voorzijde aan de Dopheide geplaatst. Wij vragen de kinderen die dichtbij school wonen om
lopend naar school te gaan.
Eten en drinken
Voor de pauze tussendoor kunnen de kinderen iets te eten en/of te drinken meenemen. Wij vragen u
om uw kind iets gezonds mee te geven. Graag geen snoepgoed en koolzuurhoudende dranken mee
geven. Dinsdag is onze fruitdag, wij vragen u om uw kind op die dag fruit mee te geven. Wanneer
kinderen jarig zijn mogen zij trakteren. De kinderen die het leuk vinden mogen de klassen rondgaan
om de leerkrachten te trakteren.
Gebruik van een mobiele telefoon
Veel kinderen gaan zelfstandig naar school. Dan is het een prettig idee als kinderen kunnen bellen
met hun mobiele telefoon als het nodig is. Eenmaal op school aangekomen is onze afspraak dat de
telefoons bij de leerkracht op een daarvoor aangewezen plek opgeborgen worden. Om 14.00 uur
kan de telefoon weer bij de leerkracht worden opgehaald. De telefoon geeft u op eigen risico mee,
de school kan niet aansprakelijk worden gesteld bij vermissing, diefstal of schade.
Onder schooltijd hebben de kinderen hun telefoon niet nodig. U kunt uw kind onder schooltijd via
het schoolnummer bereiken en als het nodig is mag uw kind bellen met de schooltelefoon. Als uw
kind niet op tijd op school arriveert neemt de leerkracht altijd contact met u op.
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6 . Bewegingsonderwijs
Gymzaal Dopheide
Dag
tijd
Maandag
12.30-14.00
Dinsdag
12.30-14.00
Woensdag
08.30-10.00
Woensdag
11.30-12.15
Woensdag
12.30-14.00

Groep
5B
5A
6A
3A
4A

Gymzaal De Neng
dag
Tijd
Dinsdag
8.30-10.00
Dinsdag
12.30-14.00
Woensdag
12.30-14.00

groep
7B
8
7A

Gymkleding
Een broekje en t-shirt of een gympakje met gymschoenen met lichte zool. Schoenen zijn
noodzakelijk in verband met veiligheid en hygiëne.
7. Verkeersouders
Ouders van de drie basisscholen binnen de ring in Kattenbroek hebben op het gebied van de
verkeersveiligheid een samenwerkingsverband: de Verkeersouders Kattenbroek (VOK). Van onze
school neemt één ouder aan deze groep deel. In samenwerking met de wijkagent, het
wijkbeheerteam, de gemeente en de scholen, bekijken we verkeersomstandigheden rondom de
scholen kritisch en proberen daar waar mogelijk verbeteringen te bewerkstelligen. Dat kan zijn het
instellen van een oversteekplaats met brigadiers, een oproep aan ouders om zich bewust(er) te
worden van hun gedrag in het verkeer of het laten plaatsen van verkeerstekens zodat een
gevaarlijke situatie veiliger wordt. Tevens geven we tijdens verkeerslessen extra aandacht aan
onveilige verkeerssituaties die kinderen tegen kunnen komen. Voor alle drie de scholen zijn er
basisafspraken gemaakt die rond de school (vooral tijdens de schoolspits) gelden. Als
verkeersouders zouden we graag zien dat de kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar
school gebracht worden. Hoe minder auto's bij de scholen, hoe veiliger het er wordt! Er komen van
drie verschillende scholen fietsers en voetgangers langs onze school. 's Ochtends en 's middags is
het tijdens het brengen en halen van de leerlingen erg druk rondom de school. Om de schoolspits
veilig te laten verlopen voor alle kinderen zijn er een aantal regels:
Niet fietsen op het schoolplein. Leerlingen zetten hun fietsen neer op de aangewezen plek. Ouders
zetten hun fiets tegen/langs het schoolhek aan de zijkanten van het plein en niet langs de achterkant
aan het Geheugen (daar is te weinig ruimte). Auto's worden geparkeerd op de Laan der Hoven, het
Geheugen, de Hof der Herinnering of aan de Dopheide. Auto's worden in de parkeervakken
geplaatst. Niet parkeren in de bocht van de weg, langs de weg, op het gras, op het trottoir, voor het
bruggetje of langs de onderbroken gele streep. De school verwacht van alle ouders dat men deze
regels naleeft.
Behalve deze regels hebben we ook afgesproken dat ouders, die hun kind met de auto naar school
brengen, een vaste rijrichting aanhouden. Voor de ‘pleinkant’ van de school geldt: komend van de
Laan der Hoven gaat u op het Geheugen linksaf en dan volgt u het Geheugen rechtsom. Aan de
voorkant van de school geldt dat er niet gekeerd wordt op de Dopheide, maar dat auto' s doorrijden
tot voor het fietsbruggetje en dan linksom over Het Duin weer terug. Zo zorgen we samen voor een
goed verloop van de schoolspits zodat de veiligheid van onze kinderen gewaarborgd blijft.
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8. Oud Papier
Natuurlijk gaan we ook dit schooljaar de oud papier container vullen. Iedere maand staat er voor het
hoofdgebouw een container die we kunnen vullen met oude kranten, tijdschriften, dozen en
boeken. Weet dat elke kilo telt. Een maandelijks opbrengst van rond de euro 100, - is heel goed
mogelijk. De planning is zodanig, dat de maandelijkse datum altijd de laatste week van de nieuwe
maand is. Van de opbrengst kunnen we ieder jaar weer leuke extra dingen doen voor de kinderen op
onze school. Om de opbrengst zo hoog mogelijk te laten zijn is het van belang dat er geen plastic
tussen het oud papier zitten. Dus graag in dozen of gebonden met touw, maar los is natuurlijk ook
prima. Probeer het zo ver mogelijk achterin te stapelen, zodat er zo veel mogelijk papier in de
container kan. U doet toch ook mee? Inzamelplaats: Dopheide 40. De openingstijden van de
container zijn: donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur.
Rooster oud papier
29-31 augustus
26-28 september
17-19 oktober
28-30 november
19-21 december
23-25 januari

Basisschool de Breede Hei

20-22 februari
27-29 maart
24-26 april
22-24 mei
26-28 juni
17-18 juli
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9. Leden ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad ((G)MR)
9.1 Leden OR
Functie
Naam
Voorzitter
Hans Bullters
Chantal Tesson
Chrissie Rijkhoek
Diane Klinkenberg
Esther Mei
Femke van Tongeren
Fiona van der Lans
Giuseppina Laseur-Dolce
Hanneke Berghuis
Mireille Hanselman
Natascha Tammens
Soraya Oualkadi
Teamgeleding
Esther Kamer (vanuit de schoolleiding)
Wisselende leerkracht

9.2 Leden (G)MR
Oudergeleding
Guido Visser (voorzitter)
Ingrid v.d. Groep
Esthrella Khouw (GMR)

Teamgeleding
Irma van Drie
Sandra Schiermann- Hofmann
Annelies Hilhorst
Carmita Poldervaart (vanuit de schoolleiding)
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