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Samen met de school, de ouders en de leerlingen organiseert de Ouderraad ieder jaar veel 

leuke activiteiten, zoals sportdag, Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisje e.d. Dat gaan we dit 

schooljaar ook weer doen. Daarom nodigt de Ouderraad u uit voor de 

 

Algemene Leden Vergadering 

op Donderdag 31 oktober 2019 om 19:30u 
ook voor u!  

 
 

Op 31 oktober staat om 19.15 uur de koffie klaar in het hoofdgebouw. 

Om 19.30 uur starten wij de Algemene Ledenvergadering en het is de bedoeling de 

vergadering rond 20.30 uur te sluiten. Daarna kunnen we, bij een hapje en een drankje, nog 

even gezellig napraten. 

 

Graag tot dan!!! 

 

 

Ouderraad 

     Giuseppina Dolce 

Augus Loupatty   Femke van Tongeren    

Ronald Tesson   Diana Klinkenberg   

Chrissie Rijkhoek   Claudia Kuijer  

Chantal Tesson   Hanneke Berghuis   

Stephanie de Wilde   Wendy Greefhorst  

Soraya Oualkadi   Fiona van Duren 

Karin Darcin    Anouck Jansen 

 
 

     
   

 
 

Praat mee! 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 

Oudervereniging “De Breede Hei” 

    
Datum:  woensdag 31 oktober 2019 

Aanvang:  19.30 uur 
Locatie: Hoofdgebouw De Breede Hei, Dopheide 40, Amersfoort 

 
1. Opening  

 Ingekomen stukken 
 Vaststellen van de agenda 

 
2. Notulen ALV oktober 2018 

 

3. Financieel jaarverslag schooljaar 2018 – 2019  
    

4. Bezetting Ouderraad schooljaar 2019-2020 
 

Afscheid nemen:   
 Hans Bulters 

 Mireille Hanselman 
 

Nieuwe leden zijn: 
 Augus Loupatty 

 Wendy Greefhorst 
 Karin Darcin 

 Anouck Jansen 
 

Herkiesbaar zijn:  

 Ronald Tesson 
 Chantal Tesson 

 Fiona van Duren 
 Stephanie de Wilde 

 Diana Klinkenberg 
 Hanneke Berghuis 

 Chrissie Rijkhoek 
 Soraya Oualkadi 

 Claudia Kuijer 
 Femke van Tongeren 

 Giuseppina Dolce 
 

 
 

5. Samenstelling van het bestuur 

 Voorzitter: Augus Loupatty 
 Vice-voorzitter: Chantal Tesson 

 Secretaris: Fiona van Duren 
 Penningmeester: Ronald Tesson 
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6. Jaarplan en begroting 2019 – 2020 
Vaststelling contributie groep 1 t/m 3,      

 groep 4 t/m 7 en groep 8   
 

7. Ingekomen ideeën ouders 
 

8. Rondvraag en sluiting 
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Jaarverslag schooljaar 2018 - 2019 

 
Een bericht van de voorzitter 
Beste leden van de Ouderraad, hulpouders, leerkrachten en iedereen die direct of 
indirect betrokken is geweest bij de realisatie van de schoolactiviteiten binnen 
basisschool de Breede Hei.  

  

De tijden veranderen, daar ontkomt niemand aan. Zo ook niet wij als Ouderraad van 

de Breede Hei. Iedere verandering zorgt voor een nieuwe impuls en een frisse wind, 
maar tegelijk betekent het ook afscheid nemen van het oude.  

  

Nieuwe impuls  

De grootste verandering, die vorig jaar al was ingezet, is de samenwerking met SKA 

als Kindcentrum De Breede Hei. Was het vorig jaar nog een soms onwennige 
samenwerking die voor de meesten vooral zichtbaar was aan het nieuwe bord op de 

gevel, dit jaar is het door de verbouwing gelijk te zien en te merken. Later dit jaar 
zullen ook nieuwe schoolshirts komen, waarmee  ook voor de buitenwereld de 
nieuwe, frisse uitstraling zichtbaar wordt.  

  

Ouderhulp   

We zijn heel blij met de hulpouders die bij alle activiteiten komen helpen met 
versieren, opruimen, begeleiding etc. Helaas zien we wel vaak telkens dezelfde 
gezichten. Natuurlijk erg fijn dat deze ouders zo betrokken zijn, maar het zou zo fijn 

zijn als de lasten door meer schouders worden gedragen. Zonder hulpouders is het 
niet mogelijk de activiteiten op deze manier te blijven doen. Ik hoop dat de nieuwe 

impuls zich ook in de ouderhulp doorzet en we de komende jaren steeds meer 
nieuwe hulpouders mogen verwelkomen!  

  

Bezetting  

Ook in de bezetting van de Ouderraad is verandering zichtbaar. Gedurende het 

schooljaar heetten we Claudia al welkom en dit jaar komen daar Augus, Karin, 
Anouck en Wendy nog eens bij! Daar staat tegenover dat Mireille en ondergetekende 
afscheid nemen na een lange en leuke tijd als lid van de Ouderraad.   

Met 15 leden staat de Ouderraad gesteld om van de activiteiten iets moois te 
maken. We streven altijd naar nieuwe aanwas om het natuurlijke verloop in de 

Ouderraad op te vangen. Het komend schooljaar zullen we daarom nog een aantal 
maal vragen of ouders de Ouderraad willen versterken, in het bijzonder voor de 
functie van penningmeester. Ronald vervult deze taak tijdelijk, maar zou graag het 

stokje overdragen als een vaste vervanger zich meldt.  

  

Tot slot  

Zoals altijd sluit ik af met een oproep aan alle ouders om een bijdrage te leveren 

aan activiteiten die op school worden georganiseerd. Schiet hiervoor een van de 
Ouderraadleden aan of stuur een e-mail naar ordebreedehei@kpoa.nl. Met zijn allen 
kunnen we bijdragen aan het doel van de Ouderraad: ‘een leerzame tijd voor onze 

kinderen waarin ook ruimte is voor plezier en creatieve en sportieve ontwikkeling’.  

  

Veel plezier tijdens het lezen van dit jaarverslag waarin alle activiteiten van het 
afgelopen schooljaar nog een keer de revue passeren.  

  

Met hartelijke groet namens de Ouderraad,  

  

Hans Bulters  
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1. Inleiding 

 

De Oudervereniging De Breede Hei stelt zich ten doel  

o bij te dragen aan het schoolplezier van de kinderen, 

o de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten. 

 

De Oudervereniging wil dit doel bereiken door in samenwerking en in overleg met het team 

van leerkrachten een aantal activiteiten op school te organiseren en hierbij zo veel mogelijk 

de ouders/verzorgers te betrekken. De activiteiten vinden plaats naast het reguliere, 

verplichte onderwijsprogramma. 

 

Alle ouders/verzorgers met kinderen op de Breede Hei worden automatisch lid van de 

Oudervereniging. De leden van de vereniging betalen jaarlijks de door de Algemene Leden 

Vergadering vastgestelde contributie. 

 

Het bestuur van de Oudervereniging wordt gevormd door de Ouderraad. Deze bestaat uit 

maximaal 20 ouders, die voor drie jaar gekozen worden door de Algemene Leden 

Vergadering van de Oudervereniging. Na drie jaar moet ieder lid jaarlijks worden herkozen.  

 

Ook het afgelopen schooljaar (2018-2019) zijn er, naast Ouderraad en leerkrachten, weer 

veel ouders geweest die hebben bijgedragen aan een of meer activiteiten. De Ouderraad is 

blij dat zo veel ouders zich ervan bewust zijn dat het organiseren van allerlei activiteiten voor 

de kinderen alleen maar kan met hulp en inbreng van ouders en leerkrachten. De Ouderraad 

bedankt de ouders en leerkrachten dan ook van harte voor alle hulp en steun en hoopt 

vanzelfsprekend daar komend jaar ook weer op te mogen rekenen. 

 

De samenstelling van de Ouderraad was in het schooljaar 2018-2019 als volgt: 

 

1. Hans Bulters (voorzitter) 

2. Ronald Tesson (penningmeester) 

3. Fiona van Duren (secretaris) 

4. Mireille Hanselman 

5. Diana Klinkenberg 

6. Chrissie Rijkhoek 

7. Claudia Kuijer 

8. Hanneke Berghuis 

9. Soraya Oualkadi 

10. Giuseppina Dolce 

11. Femke van Tongeren 

12. Stephanie de Wilde 

 

Esther Kamer (namens het MT)  
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2. Uitgevoerde activiteiten, schooljaar 2018 – 2019  
 

Elk schooljaar maken we een standaardevaluaties van de activiteiten. De bedoeling hiervan 

is, dat we duidelijker vastleggen wat er goed ging en wat er beter kon, dat de Ouderraad 

daar handiger besluiten over kan nemen en dat we op die manier de activiteiten makkelijker 

verder kunnen verbeteren. 

 

Schooltuin 

 

Met een paar betrokken ouders van de ouderraad hebben we gewerkt 

om de schooltuin weer netjes te maken.  

 

 

 

Sinterklaasfeest 

Het was weer een gezellige tijd. Eerst het verhaal dat de pepernoten 

en chocoladeletters verdwijnen en dat op 5 december Sinterklaas gebracht wordt met Picnic. 

Gelukkig, de pieten hebben weer wat om te strooien! Ook pietenochtend was een gezellige 

ochtend waarbij we ook het Kindcentrum hebben betrokken.  

 

 

 

Kerst 

Al direct na de herfstvakantie gonst het iedere vrijdagmiddag in de gymzaal van school. Heel 

veel kinderen en ouders repeteren dan voor de jaarlijkse traditie van De Breede Hei, het 

kerstspel dat wordt opgevoerd tijdens de kerstviering in de Martinuskerk in Hoogland. 

Meteen nadat Sinterklaas het land heeft verlaten wordt de school omgetoverd voor de kerst. 

Kerstbomen, de stal en een heleboel ballen, engeltjes en kerstmannen versieren de gang. Op 

19 december vierden wij met elkaar kerst in de Martinuskerk. Het was een gezellig 

samenzijn. De kinderen van de groepen 1 tot en met 5 brachten een mooie vertoning van 

‘Een Feest Van Sterren’ en werden daarbij ondersteund door het koor van groep 6! ’s Avonds 

was het natuurlijk tijd voor een heerlijk kerstdiner met allemaal heerlijke hapjes. Alle 

kinderen, juffen én meesters zagen er prachtig uit! Naast de voordeur konden ouders 

ondertussen onder genot van een zelf meegebracht hapje en een beker chocomelk bijkletsen. 

We kijken terug op een superleuke kerstviering! 
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Schoolfotograaf 

Woensdag 3 oktober zijn de individuele foto’s gemaakt en vrijdag 5 oktober de broer/zus 

foto’s en de klassenfoto’s. De dagen liepen voorspoedig en het was mooi weer zodat we de 

klassenfoto’s buiten konden maken. Door de goede planning heeft iedereen gewoon zijn 

gymles, muziekles en pauzes gehad. En door de hulp van ouders en leerkrachten hebben we 

beide dagen alles binnen schooltijd kunnen doen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen 

 

Thema: Passion voor kids/ Lentekriebels.  

 

Begin april is de school versiert. 

Donderdag 18 april  was er een paasontbijt, de kinderen namen 

heerlijke lekkernijen mee van thuis, zoals elk jaar. 

Kinderen uit groep 7 en 8  konden zich opgeven voor " Passion 

for Kids". 

Groep 7 en 8 namen eind maart  een libdub op voor de Passion. 

Meer dan 300 kinderen,ouders en grootouders kwamen op Witte donderdag  bijeen in de Sint 

Martinus kerk in Hoogland.  

Dit was een groot succes. 

 

 

Carnaval 

 

Wat was het weer een leuke carnavals week we begonnen op dinsdag met gekke brillendag, 

woensdag gekke harendag en donderdag gekke hoedendag. En op vrijdag gezellig hossen op 

het schoolplein. De kinderen hebben die dag leuk geknutseld en ook mochten ze per klas een 

act opvoeren op het podium, met uiteraard een echte jury( De leerlingenraad). 
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Koningsspelen 

Het was weer een heerlijk sportieve dag dit jaar!  
's Ochtends gezellig met de klas ontbeten en daarna....sporten maar!! 
Het was nog even spannend, door te weinig hulpouders moest het feest bijna 
afgeblazen worden. Maar gelukkig, op de valreep, waren er genoeg ouders 
die konden helpen.  
De onderbouw en middenbouw zijn op school gebleven en volgde een circuit; 

sportieve, uitdagende spelletjes en als klap op de vuurpijl een springkussen. Het draaiboek liep 
weer gesmeerd. De kinderen hebben enthousiast mee gedaan.  
De bovenbouw is dit jaar, dankzij een zeer behulpzame ouder, afgereisd naar TennisClub 
Hoogland. Daar hebben ze in circuitvorm kennis gemaakt met verschillende spellen. Goed 
geregeld en erg knus en gezellig zo met elkaar! 

Dankzij alle hulp, en het fijne weer😉, is het weer een leuke dag geweest, bedankt allemaal! 
 

 

Eindejaarsactiviteit 

 
  

Na het succes van de voorgaande jaren, werd er dit jaar ook 

weer een Spetterend Eindfeest gepland en wel op vrijdag 12 juli.   

Helaas waren de weersvoorspellingen niet goed en werd er last minute besloten om het 

Eindfeest te verplaatsen naar het begin van het nieuwe schooljaar: vrijdag 6 september vond 

het Zomerspetters 2019 Feest plaats.   
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Het schoolplein werd omgetoverd tot een 

swingend zomerplein met allerlei leuke activiteiten.   

De kinderen konden springen op Bouncy, het springkussen dat door Picnic beschikbaar was 

gesteld, DJ Jean Paul was opgetrommeld om er een waar feest van te maken, de Fotobooth 

werd druk bezocht om met vrienden en vriendinnen gek op de foto te gaan en de 

waaghalzen mochten ‘los gaan’ in de Super Soaker Arena.   

Naast al deze activiteiten was er natuurlijk allemaal lekkers te vinden op het schoolplein. 

Heerlijke popcorn, suikerspinnen en ijsjes werden er uitgedeeld. Op alle tafels stonden chips 

en zoutjes en er was wat lekkers te drinken.   

Kortom, een super fantastische middag.   

Om ook kinderen en jongeren met een ernstige en soms levensbedreigende ziekte een 

fantastische wensvervulling te laten beleven, is er dit jaar voor gekozen tijdens het Eindfeest 

geld in te zamelen voor Stichting Make-A-Wish. Er was een actiepagina speciaal voor onze 

school gemaakt, waar men online geld kon doneren en op de dag zelf werd er ook geld 

ingezameld voor dit mooie doel. Het uiteindelijke bedrag dat we hebben opgehaald voor 

Stichting Make-A-Wish is € 420,76!!   

We kunnen terugkijken op een supergeslaagd feest!  

 

 

 

Schoolreisje groep 1-3 

 

We zijn met groep 1 tot en met 3 naar Oud Valkeveen geweest. ’s Morgens met zijn allen de 

bus in en uitgezwaaid door veel ouders. Daar aangekomen hebben we eerst wat gedronken 

en gegeten voordat we het park in gingen. Daar kon iedereen met zijn eigen groepje het 

park verkennen. Er was ook een voorstelling waar we zijn gaan kijken. Daarna hebben we 

een patatje gegeten en gedronken. Na nog even gespeeld te hebben vertrok helaas de bus 

weer naar school.  Het was een gezellige dag met mooi weer.  
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Schoolreisje groepen 4-7 

 

Dit jaar stond voor de groepen 4 tot en met 7 een educatief schoolreisje op het programma. 

Op 14 mei zijn we naar het Openluchtmuseum in Arnhem geweest.  

De bussen waren netjes op tijd aanwezig, zodat we op tijd richting Arnhem konden 

vertrekken.  

 

 

Voor alle groepen was er een educatief 

programma aanwezig, afhankelijk van de leeftijd 

was er per groep een passend thema gekozen. In 

de resterende tijd van de dag, konden de groepen 

vrij door het park lopen.  

 

De kinderen waren onderverdeeld in groepjes met 

2 hulpouders.  

 

Tussen de middag stond er friet met een drankje klaar voor alle kinderen en de hulpouders.  

  

Het was een heerlijke zonnige dag en de kinderen hebben zich vermaakt in het 

Openluchtmuseum. De groepen 4 en 5 vonden het educatieve programma erg geslaagd, 

vanuit groep 6 en 7 hebben we geluiden ontvangen dat de leerlingen niet allemaal even 

enthousiast over dit educatieve onderdeel waren. Voor een aantal groepen was het tijdstip 

van deze activiteit niet ideaal gepland. Dit zal zeker meegenomen worden in de plannen voor 

het schoolreisje voor volgend jaar.  

 

Als afsluiter hebben we nog een ijsje gegeten. Al met al was het een geslaagde en gezellige 

dag! 

 

 

Avondvierdaagse 2019  

 

 

Oud papier 

Ook het schooljaar 2018-2019 hebben we met de gehele school en omwonenden papier en 

karton opgehaald. De opbrengst hiervan is terug te vinden in het financieel verslag over 

afgelopen schooljaar. Allemaal heel erg bedankt hiervoor. 

 

Verkeerscommissie - Fietsexamen groep 7 

 

Het nationale fietsexamen 2019 is op 5 juni weer 

afgenomen op onze school.  

 

De kinderen waren goed voorbereid; de route was 

geoefend, iedereen was geslaagd voor het 

theoretisch examen en de kinderen hadden zelf de 

fiets gecontroleerd.  

 

Voordat ze echt van start konden was er nog een 

kleine verrassing: een bezoek van de politie! Marij, 

de moeder van Hedwich uit groep 7, nam nog even 

wat vragen door met de klassen over de 

verkeersveiligheid en ze zwaaide de eerste kinderen 

uit.  

 

De route voerde via allerlei verkeerssituaties door de 

wijken Kattenbroek, Schothorst en Zielhorst. Onderweg werden de kinderen op diverse 

plaatsen gecontroleerd door ouders die goed keken of de kinderen zich aan de verkeersregels 

hielden en zich goed aan het verkeer aanpasten.  
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Toen alle kinderen weer veilig en wel teruggekeerd waren op school zijn de punten opgeteld 

en was iedereen geslaagd! 

 

Alle ouders die hebben geholpen willen we heel hartelijk bedanken! 

 

 

 

 

Verantwoording cultuurbudget 2018-2019 leerkrachten 

Het team van de Breede Hei vond het leerzaam en erg leuk om geld te kunnen besteden aan 

onderstaande uitjes. 

 De groepen1/2 en 3 hebben het budget gebruikt voor muzieklessen en een 

voorstelling van Beer en de Honingboom.  

 Groep 4 heeft de Fabeltjeskrantententoonstelling bezocht bij kasteel Groeneveld in 

Baarn met als thema: Fabeltjes in de natuur.  

 De groepen 5 hebben verschillende uitjes gedaan: 

-  ROVA Greentours, rondleiding over de stortplaats en een les met quiz over afval 

scheiden.  

- Lego studio: robotjes in elkaar zetten door middel van een handleiding op ipads.  

- Amersfoort Beach: 6 verschillende sportactiviteiten op het strand.  

- Martinus kerk, rondleiding door de kerk en de kerk beklimmen.  

- Rondleiding en etiquette les bij het paleis het Loo.  

 Groep 6 heeft een speurtocht door de binnenstad van Amersfoort gevolgd en hebben 

een wandeling gemaakt door de Soesterduinen.  

 Groep 7 heeft een natuurwandeling gemaakt op de Ginkelse Hei.  

 Groep 8 heeft tijdens het kamp gekanood in de Kanovijver.  
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3. Financieel  jaarverslag schooljaar 2018 - 2019 

 


