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Voorwoord 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het jaarboekje 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 

Kindcentrum De Breede Hei 

Dopheide 40 

3823 HL Amersfoort 

033 – 4564138 

breedehei@kpoa.nl 

www.breedehei.nl 

 

 

2. Groepsindeling en taken 

 
Groep Leerkrachten 

groep 1/2a Natascha Tammens- de Gooijer: maandag en dinsdag  

Yvette Heideveld: woensdag, donderdag en vrijdag 

groep 1/2b Loes de Baan: maandag en dinsdag 

Elles van Middelaar- Engwerda: woensdag donderdag en vrijdag 

groep 3 Irma van Drie: maandag, dinsdag, donderdag om de week 

Marisca de Graaf-Peizel: woensdag, donderdag om de week en vrijdag 

groep 4/5  Mirjam Visser- van den Hul: maandag, dinsdag en woensdag 

Vanessa Leigh*/Annelies Hilhorst: donderdag en vrijdag 

groep 5/6 Marloes Bos-Botterblom: maandag, dinsdag, woensdag 

Tanja van Norden- van Bemmel: donderdag en vrijdag 

groep 7 Frans Verdiesen: maandag t/m donderdag 

Marion Imming-Siteur: vrijdag 

groep 8 Thomas Wolff: maandag, dinsdag en woensdag 

Sandra Schiermann-Hofmann: donderdag en vrijdag 

• *Vanessa Leigh is nog niet hersteld aan de gevolgen van Corona. Ze zal volledig vervangen 

worden door Annelies Hilhorst. Vanessa start volgend schooljaar op donderdag en vrijdag en 

zal halve dagen aanwezig zijn.  

• Annelies zal op woensdag groep 4/5 ondersteunen. 

• Tanja zal op maandag groep 5/6 ondersteunen. 

• Sandra zal op woensdag 7 en 8 ondersteunen. 

• Irma zal op vrijdag groep 1/2 ondersteunen. 

  

mailto:breedehei@kpoa.nl
http://www.breedehei.nl/
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Experts  Naam 

Expert Rekenen Sandra Schiermann-Hofmann 

Expert Technisch Lezen Sandra Schiermann-Hofmann 

Expert Begrijpend Lezen/Luisteren Mirjam Visser 

Expert Spelling Marloes Bos 

Expert SEO Lisanne Marcus 

Expert Jonge Kind Elles van Middelaar 

Expert W&T Frans Verdiesen en Marisca de Graaf-Peizel 

 

Overig Naam 

Schoolleider Carmita Poldervaart 

Intern begeleider Lisanne Marcus 

Office manager Cora de Lizer 

Conciërge en ondersteuner W&T Marcel Stout 

Muziek leerkracht Elna Lerk 

 

 
3. Vakantierooster en Studiedagen 

3.1 Vakantierooster 

Vakantie Periode 

Herfstvakantie 22-10-2022 t/m 30-10-2022 

Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 08-01-2023 

Voorjaarsvakantie 25-02-2023 t/m 05-03-2023 

Paasweekend 07-04-2023 t/m 10-04-2023 

Meivakantie  22-04-2023 t/m 07-05-2023 

Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023 

2e Pinksterdag 29-05-2023 

Zomervakantie 08-07-2023 t/m 20-08-2023 

 

3.2 Studiedagen 

Groep 1 t/m 8 

Vrijdag 26-08-2022 (Startgesprekken) 

Dinsdag 27-09-2022 (Studiedag KPOA) 

Maandag 31-10-2022 

Woensdag 15-02-2023 

Maandag 22-05-2023 

Vrijdag 16-06-2023 

Vrijdag 07-07-2023 
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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 2022-2023 

26-08-2022 2022 Startgesprekken 

22 augustus t/m 19 september 2022 ‘Gouden start’; groepsvorming 

06 september 2022 Informatieavond 1/2 en 8 

08 september 2022 Informatiemiddag-avond 3 t/m 7 

27 september 2022 Studiedag (KPOA) 

26 t/m 3o september 2022 Week tegen Pesten; alle appeltjes horen erbij 

18 en 21 oktober 2022 Schoolfotograaf 

05 oktober t/m en 14 oktober 2022 Kinderboekenweek 

31 oktober 2022 Studiedag 

21 t/m 25 november 2022 Ontwikkelingsgesprek 1/ adviesgesprekken groep 8 

05 december 2022 Sinterklaasfeest  

21 december 2022 Kerstviering 

09 t/m 20 januari 2023 Zilveren weken 

15 februari 2023 Studiedag  

17 februari 2023 Carnaval 

20 t/m 23 februari 2023 Ontwikkelingsgesprek 2/ adviesgesprekken groep 8 

24 februari 2023 Rapport 1 

10 maart 2023 Opendag 

06 april 2023 Paasviering  

21 april 2023 Koningsspelen 

22 mei  2023 Studiedag 

24 t/m 26 mei 2023 Kamp groep 8 

06 juni t/m 9 juni 2023 Avondvierdaagse 

15 juni 2023 Schoolreis groep 1 t/m 3 

15 juni 2023 Schoolreis groep 4 t/m 7 

16 juni  2023 Studiedag  

26 juni t/m 30 juni 2023 Ontwikkelingsgesprek 3 

28 juni 2023 Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO 

29 juni 2023 Rapport 2 

30 juni 2023 Eindejaarsactiviteit 

04 juli 2023 Afscheid groep 8/ Musical 

07 juli 2023 Studiedag 

 

 

 

 



Basisschool de Breede Hei Jaarboekje 2022-2023 6 

5. Schoolafspraken 

Brengen  

De kinderen mogen om  8.20 uur naar binnen i.p.v. 8.15 uur, zoals u gewend was de voorgaande 

schooljaren. De deuren gaan 5 minuten later open om het verschil in de periode van aanwezigheid in 

de klas tussen het eerste en laatste kind minder groot te maken. De lessen starten om 8.30 uur.  

 

In overeenstemming met de ouders/verzorgers hebben we vorig schooljaar besloten dat de kinderen 

afscheid nemen bij de deur en zelf naar binnen gaan. In het gesprek tussen ouders en leerkrachten 

kwam naar voren dat dit ook voordelen heeft. De kinderen gaan zelfstandig naar binnen, hangen 

zelfstandig hun jas en tas op, dat gaat heel goed. Het bevordert het zelfvertrouwen en de 

zelfredzaamheid van jonge kinderen. Wij merken dat er rust heerst in de school en de lessen op tijd 

kunnen beginnen.  

 

Wel willen we voor en na elke vakantie ouders de gelegenheid geven om de schooldag samen te 

beginnen in de groepen 1/2.  U ontvangt van de leerkracht een bericht wanneer u samen met uw 

kind mee naar binnen kunt.  

Heeft u na schooltijd een vraag of wil uw kind iets laten zien in de groep, loop gerust naar binnen. 

 

Halen 

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. Als de kinderen binnen zijn alle ouders welkom op het 

schoolplein. 

 

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.. Van 5 

september t/m 10 februari ontvangen wij weer schoolfruit. Wij vragen u buiten deze periode ook iets 

gezonds mee te geven, geen snoepgoed en koolzuurhoudende dranken. 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, 
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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. 

 

6. Bewegingsonderwijs 
Gymzaal Dopheide 

Dag tijd Groep 

Maandag 10.00-10.45 Groep 3 

Dinsdag 10.45-12.15 Groep 5/6 

Woensdag 8.30-10.00 Groep 8 

Woensdag 10.00-11.30 Groep 7 

Woensdag 11.30-12.15 Groep 3 

Woensdag 12.30-14.00 Groep 4/5 

 

 
Gymkleding 
Een broekje en T-shirt of een gympakje met gymschoenen met lichte zool. Schoenen zijn 

noodzakelijk in verband met veiligheid en hygiëne. 

 

7. Verkeer 

De drie basisscholen binnen de ring in Kattenbroek hebben op het gebied van de verkeersveiligheid 

een samenwerkingsverband. 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 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. Ook 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. We zien graag 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. 
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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. 

 

8. Oud Papier 

De oud papier container wordt niet meer geplaatst.  De gemeente Amersfoort faciliteert de oud 

papier container niet meer voor komend schooljaar. 

 

9. Leden ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad ((G)MR) 
9.1 Leden OR 

Functie Naam 

Voorzitter Augus Loupatty 

Penningmeester Daniel Linker 

 Wendy Greefhorst 

 Femke van Tongeren 

 Giuseppina Laseur-Dolce 

 Emily Koeiman 

 Stephanie de Wilde 

 Anouck Jansen 

 Karin Perdeciyan-Darcin 

 Sanne Korf 

 Soraya Oualkadi 

 Tobias van der Meer 

 Jasmijn Boonen 

Teamgeleding Lisanne Marcus  

 Elles van Middelaar-Engwerda 

 

9.2 Leden (G)MR 

Oudergeleding Teamgeleding 

Femke van Vliegen- Vendelbosch Irma van Drie 

Michael Dokter Sandra Schiermann- Hofmann 

Pauline Gerritsen (notulist) Annelies Hilhorst 

  

 Carmita Poldervaart (vanuit de schoolleiding) 

 


