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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 woensdag 11 oktober 2017 om 19:30u 

ook voor u!  
 
 

De Ouderraad heeft de afgelopen jaren 
steeds een mooi activiteitenprogramma 
kunnen organiseren. Dit terwijl we in 
vergelijking met veel andere scholen 
een lage ouderbijdrage hanteren. De 
activiteiten komen met minimaal 
budget en veel vrijwillige inspanning tot 
stand. Helaas moeten we constateren 
dat we niet meer rond zullen komen 
met de huidige ouderbijdrage. Het 
aantal leerlingen op de school daalt en 
zal de komende jaren verder dalen. De 
Ouderraad roept nu al de vraag op hoe we daarmee om moeten gaan. Gaat de ouderbijdrage 
omhoog? Of gaan we minder activiteiten organiseren? Gaan we bijvoorbeeld minder vaak op 
schoolreisje, of worden de schoolreisjes soberder? 
 
Wil u hierover meepraten? Meld dit dan door vóór 11 oktober 2016 door een mailtje te sturen 
naar ORDeBreedeHei@kpoa.nl. Als u het een week van tevoren meldt, kunt u ook andere 
onderwerpen inbrengen in de Algemene ledenvergadering. 
 
Op 11 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 
Hans Bulters    Giuseppina Dolce 
Caspar Duijvesteijn   Martijn Duis    
Mireille Hanselman   Diana Klinkenberg   
Maarten van der Kuijl  Esther Mei     
Chrissie Rijkhoek   Natascha Tammens  
Chantal Tesson   Marit Toonstra   
Ilona Troost    Daniëlle van der Werff  
Soraya Oualkadi   Fiona van Duren 
 
 

Ouderbijdrage 

Praat mee! 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 
Oudervereniging “De Breede Hei” 
    
Datum:  woensdag 11 oktober 2017 
Aanvang:  19.30 uur 
Locatie: Hoofdgebouw De Breede Hei, Dopheide 40, Amersfoort 
 
1.   Opening  

•   Ingekomen stukken 
•   Vaststellen van de agenda 

 
2.   Notulen ALV oktober 2016 
 
3.   Jaar- en financieel verslag schooljaar 2016 – 2017  
    
4.   Bezetting Ouderraad schooljaar 2017-2018 

 
Afscheid nemen:   
•   Menno de Boer 
•   Alida Dijkstra 
•   Joost Geise 
•   Janneke Metz 
•   Salihe Seyman 
•   Renate van Tuijl  
•   Danielle van der Werff 

 
Nieuwe leden zijn: 
•   Giuseppina Dolce 
•   Fiona van Duren 
•   Chrissie Rijkhoek 
•   Marit Toonstra 

 
Herkiesbaar zijn:  
•   Hans Bulters 
•   Caspar Duijvesteijn 
•   Martijn Duis 
•   Mireille Hanselman 
•   Diana Klinkenberg 
•   Maarten van der Kuijl 
•   Esther Mei  
•   Soraya Oualkadi 
•   Natascha Tammens 
•   Chantal Tesson 
•   Ilona Troost 
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5.   Samenstelling van het bestuur 

•   Voorzitter: Hans Bulters 
•   Vice-voorzitter/ secretaris: Maarten van der Kuijl 
•   Penningmeester: Caspar Duijvesteijn 
 

 
6.   Jaarplan en begroting 2017 – 2018 

Vaststelling contributie  groep 1 t/m 3 €  40 
  (ongewijzigd)   groep 4 t/m 7 €  47,50 
       groep 8  €  80 
 
7.   Ingekomen ideeën ouders 
 
8.   Rondvraag en sluiting 
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Jaarverslag schooljaar 2016 - 2017 

 
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. 
 
Wat een leuk schooljaar hebben we weer achter de rug! Een jaar waarbij bestaande tradities 
in stand werden gehouden, nieuwe tradities werden voortgezet en een oude traditie nieuw 
leven werd ingeblazen. 
 
Bestaande tradities 
Als vanouds hebben we weer een mooi Sinterklaas-, Kerst-, Carnavals- en Paasfeest gehad 
en waren de schoolreisjes weer een hoogtepunt waar kinderen gespannen naar uitkeken. 
Ook dit jaar zijn weer alle leerlingen uit groep 7 geslaagd voor het praktisch verkeersexamen 
en hebben de kinderen uit groep 8 hun basisschooltijd afgesloten met een indrukwekkend 
kamp. 
 
Nieuwe tradities 
De afgelopen jaren hebben we bestaande activiteiten vernieuwd, maar ook nieuwe 
activiteiten georganiseerd. Zo hadden we dit jaar tijdens de avondvierdaagse opnieuw 
gezellig muziek. En zet school de Koningsspelen traditie voort. Afgelopen schooljaar heeft de 
Ouderraad (opnieuw) gekozen voor een nieuwe schoolfotograaf omdat meerdere ouders niet 
tevreden waren met de schoolfoto’s van het jaar daarvoor. Gelukkig waren de reacties 
ditmaal positief en gaan we volgend jaar met dezelfde fotograaf in zee. 
 
Oude traditie in een nieuw jasje 
En dan was er nog langgekoesterde wens om weer eens een eindfeest te organiseren. Na een 
gesprek met school is besloten weer een schoolbrede eindejaarsactiviteit te organiseren. Het 
werd een succes met een mooi afscheid van de kinderen uit groep 8 dat we volgend 
schooljaar opnieuw gaan organiseren. 
 
Budget 
Met een teruglopend leerlingenaantal merken we dat de Ouderraad slim moet budgetteren. 
Sommige uitgaven (zoals bijvoorbeeld aan bussen voor een schoolreisje) blijven namelijk 
gelijk ondanks dat het aantal leerlingen daalt. Hierdoor blijft er minder geld over voor andere 
activiteiten. Het afgelopen jaar hebben we hierdoor nog scherper moeten inkopen dan we al 
gewend waren. Vooralsnog heeft dit niet tot onoverkomelijke problemen geleid. De komende 
jaren zullen we de gevolgen van het teruglopend leerlingenaantal op het budget van de 
Oudervereniging nauwlettend blijven volgen.  
 
Ouderhulp – Online survey 
Tweemaal per jaar vragen we alle ouders bij welke activiteit(en) ze eventueel willen helpen. 
Vorig jaar deden we dat voor het eerst door middel van een online survey. Ouders ontvingen 
een mail van school met een link naar de survey. Afgelopen jaar hebben zich op deze manier 
bijna vijftig ouders aangemeld. Ook volgend schooljaar kunnen alle ouders hun voorkeur 
weer online aangeven. We hopen daarbij op veel aanmeldingen, want de activiteiten kunnen 
niet worden georganiseerd zonder de hulp van de ouders. 
 
Bezetting 
Dit schooljaar versterkte Soraya Oualkadi en Renate van Tuijl de Ouderraad die hiermee in 
totaal op een mooi aantal van 18 leden kwam. Halverwege het jaar besloot Renate helaas 
voortijdig te stoppen en aan het einde van het schooljaar namen Alida en Daniëlle (na 4 jaar) 
afscheid. Daarnaast nemen ook Menno (na 5 jaar), Janneke, Salihe en ondergetekende (na 4 
jaar) afscheid omdat hun oudste kind de Breede Hei verlaat. Allen dank voor jullie jarenlange 
betrokkenheid en gedrevenheid! 
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Gelukkig begint de Ouderraad het nieuwe schooljaar ook met nieuwe ouders. Welkom 
Chrissie, Fiona en Giuseppina! En stellen Caspar (alweer 6 jaar actief binnen de Ouderraad!), 
Hans en Ilona (beiden 3 jaar in de Ouderraad) zich tijdens de ALV herverkiesbaar. 
Per saldo beginnen we het komende schooljaar met 13 Ouderraad leden. Een stuk minder 
dan waar we vorig schooljaar mee begonnen. Het komend schooljaar zullen we daarom nog 
een aantal maal vragen of ouders de Ouderraad willen versterken. 
Omdat ik afscheid neem van de Ouderraad zal ik tijdens de ALV de voorzittershamer 
overdragen aan Hans. Daarnaast neemt Maarten de taken over van Martijn als secretaris. 
Martijn, bedankt voor jouw inzet als secretaris de afgelopen twee jaar! 
 
Een kijkje vooruit 
Ondanks mijn afscheid kan ik het na drie jaar voorzitterschap niet laten vooruit te kijken. Met 
name de ‘gelijke schooltijden’ zullen volgend jaar voor een interessante verandering zorgen. 
Dat wordt wennen voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Tradities zullen worden beïnvloed 
en agenda’s gaan er anders uitzien. Leuk om mee te maken en ik wens de Ouderraad veel 
succes met deze nieuwe uitdaging. 
 
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 Ouderraadleden 
aan, stuur een e-mail naar ordebreedehei@kpoa.nl of maak het kenbaar via de online 
survey. 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, 
 
Joost Geise 
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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 (2016-2017) 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 2016-2017 als volgt: 
 

1.   Joost Geise (voorzitter) 
2.   Menno de Boer (vice-voorzitter) 
3.   Caspar Duijvesteijn (penningmeester) 
4.   Martijn Duis (secretaris) 
5.   Hans Bulters 
6.   Alida Dijkstra  
7.   Mireille Hanselman 
8.   Diana Klinkenberg 
9.   Maarten van der Kuijl 
10.  Esther Mei 
11.  Janneke Metz 
12.  Soraya Oualkadi 
13.  Salihe Seyman 
14.  Natascha Tammens 
15.  Chantal Tesson 
16.  Ilona Troost 
17.  Renate van Tuijl 
18.  Daniëlle van der Werff 
 
Carmita Poldervaart (namens het MT)  
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2. Uitgevoerde activiteiten, schooljaar 2016 – 2017  
 
Afgelopen schooljaar zijn we gestart met 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. Bij een aantal verslagen van activiteiten 
zijn deze evaluaties overgenomen in het jaarverslag. 
 
Schooltuin 
Op vrijdag 7 oktober 2016 om 13:00 verzamelde zich bij school een 
aantal ouders om de tuin rond school weer eens onderhanden te 
nemen. Met gereedschap, handschoenen en een elektrische 
heggenschaar gingen we aan de slag. Er werd goed samengewerkt en 
iedereen deed erg zijn of haar best om tuin winterklaar te maken. De 
struiken werden onder handen genomen. De bamboe werd flink 
teruggesnoeid. De berg met gesnoeide takken groeide snel.  Gelukkig 
was de bestelde container er, zodat er ook opgeruimd kon worden. 
Nadat ook het laatste takje en blaadje in de container lag, zat het werk 
er op. Deze keer is het ons niet gelukt om ook de bomen te snoeien. Hopelijk volgend jaar 
wel. 
 
Schoolfotograaf 
Naar aanleiding van de reacties vorig jaar, hebben we weer gekozen voor een nieuwe 
schoolfotograaf, namelijk Foto Koch. 
 
De schoolfoto’s werden gemaakt in oktober op twee verschillende dagen: de ene dag werden 
de individuele foto’s gemaakt van de kinderen, op de andere dag vonden de opnames van de 
broer/zus foto’s en de groepsfoto’s plaats. Vanwege het mooie weer zijn alle groepsfoto’s 
buiten op het schoolplein gemaakt. De organisatie, de logistiek en het allerbelangrijkste het 
fotograferen, ging op deze beide dagen voorspoedig.  

 
Enkele weken na het maken van de foto’s 
ontvingen de kinderen de inlogkaartjes 
waarmee digitaal de gemaakte foto’s 
konden worden besteld. Er was tevens de 
mogelijkheid om verschillende 
achtergronden voor de foto’s te selecteren. 
De kwaliteit van de foto’s en de service van 
Foto Koch werd door de ouders als zeer 
goed en positief ervaren.  
 

Naar aanleiding van deze positieve reacties, heeft de ouderraad besloten om ook de 
komende 3 schooljaren verder te gaan met de huidige fotograaf.  
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Sinterklaasfeest 
Evaluatie van:  Sinterklaas 2016 
Besproken punten: 
- Vergaderingen 
- Ouderhulp 
- Pietenochtend + Sinterklaas 5 december 
Wat er goed ging: 
- Pietenochtend 
- Leuk verhaal Sinterklaas 5 december 
-  School was mooi versierd 
- Leuke Sinterklaas en Pieten 
- Relaxte sfeer in school door gebruik 
kleine gymzaal en daardoor minder 
rommelig 
- Lekker lunch voor Sint en Pieten 
- Sint en Pieten werden goed verzorgd 
door werkgroep 
 
 

Wat er beter kon: 
- Betere afstemming met Jan Paul, 
draaiboek voor muziek 
- Gymzaal was niet klaargezet en versierd 
- Instructie Sint, hij wist niet wat de 
verwachting was 
- werkgroep iets meer structuur in 
vergaderingen 
- dat een declaratie lang duurt volgens 
Frans 
- betrokkenheid van de leerkrachten uit 
de werkgroep op de dag zelf.  
- totaal aantal kinderen op orde inclusief 
wen kinderen.  

Het budget was:   We hebben uitgegeven:  
De commissie adviseert de OR en de school om bij deze activiteit de volgende 
keer: 
1 Vastleggen Sint en Pieten voor een paar jaar, zodat je niet elk jaar hoeft te werven.  
2 Goede afstemming met de DJ eventueel met een muziek draaiboek.  
3 Nieuwe versiering te kopen. Veel spullen zijn oud en versleten 
4 Nieuwe pietenpakken te kopen 
5 Minder strooigoed, nu is er veel weggegooid.  
6 Nieuwe baard, pruik en snor te kopen inclusief plakspullen.  
7 Meer structuur in de vergaderingen bij wie wat doet.  
 
Voor de inhoud van de activiteit betekent dat, dat … 
Er niks wijzigt. 
Voor de organisatie van de activiteit betekent dat, dat . 
Minder onduidelijkheden als er goed is afgestemd 
Voor de begroting van de activiteit betekent dat, dat .. 

-‐   extra reservering voor nieuwe pietenpakken, zwarte handschoenen 
-‐   extra reservering voor aanschaf baard, snor, pruik Sint 
-‐   extra reservering voor nieuwe versiering school 

Aandachtspunten/opmerkingen voor volgend jaar: 
-‐   Commissie start in de 2e week met vergaderen, iedereen aanwezig en op een 

avond.  
-‐   Contactpersoon van intocht Amersfoort voor werving Sint + Pieten 
-‐   Jan Paul wil de muziek weer doen bij Sinterklaas 
-‐   Gebruik te maken van de kleine gymzaal is heel goed bevallen 

 
Kerst 
Ook dit jaar hebben we Kerst gevierd in de Martinuskerk in Hoogland. Het was een gezellig 
samenzijn. De kinderen van de groepen 1 tot en met 5 voerden het stuk: ‘Kerstmis, een 
feest van dromen’ op en werden hierin begeleid door een groep betrokken hulpouders. Na de 
herfstvakantie is er iedere week hard geoefend door iedereen. De muzikale begeleiding werd 
verzorgd door het fantastische schoolorkest en het koor van groep 6 onder leiding van juf 
Elna. Het was werkelijk prachtig! 
‘s Avonds hebben de kinderen een heerlijk kerstdiner/buffet gemaakt met allerlei lekkere 
hapjes. Ouders en kinderen hebben zich weer flink uitgesloofd! Ze hebben er heerlijk van 
genoten! We hebben de avond afgesloten met een lekkere beker chocomel en een 
kerstkransje met alle ouders, leerkrachten en kinderen op het schoolplein. We kijken terug 
op een superleuke kerstviering! 
 



 11 

Evaluatie van: Kerst 2016-2017 
Besproken punten: 
- Vergaderingen 
- Versieren/ opruimen 
- Ouderhulp 
- Kerstspel 
Wat er goed ging: 
* Goede afstemming tussen team en OR; 
* Scherm + PowerPoint in kerk gebruiken, 
dit scheelt boekjes printen, uitdelen en 
innemen; 
* Voldoende ouderhulp; 
* De kerstspullen zijn grondig uitgezocht, 
we willen graag nieuwe slingers kopen; 
* Inkoop voor kerstborrel: 40 liter 
chocomel is voldoende 
* Aankleding kerstborrel goedkoop door 
lenen tenten/ versiering 

Wat er beter kon: 
* Commissieleden moeten zich afmelden 
van vergaderingen, nu soms onduidelijk of 
uitnodiging aangekomen was; 
* Ouderhulp anders inventariseren, enkele 
ouders hadden zich opgegeven maar niks 
gehoord; 
* Afstemming met kerstspel-organisatie; 
* Muziek en PowerPoint werkten niet in 
kerk, ter plekke geïmproviseerd;*  
 

Het budget was:  €450,- We hebben uitgegeven: €172,71 
De commissie adviseert de OR en de school om bij deze activiteit de volgende 
keer: 
1 De volgende punten met de kerstspel-groep vooraf afstemmen: 
- acties rondom kerstspel door trekkers kerstspel oppakken (bv. muziek in kerk); 
- afspraken maken over budget (meenemen in kerstbudget); 
- verwachtingen richting ouderraad duidelijk vaststellen (bv. ouderhulp, hulp in kerk) 
2 De muziek en de PowerPoint in de kerk vooraf te testen, daarbij de liedteksten in 
bewerkbaar formaat, zodat deze makkelijk aangepast kunnen worden; 
3 Nieuwe slingers te kopen; 
4 Geen ouderhulp te vragen voor in de kerk en voor de opbouw van de kerstborrel; 
5 In budget rekening houden met aankleding kerstborrel indien we niet kunnen lenen; 
6 Verzoek vanuit het team om bij start schooljaar de commissielijst te verspreiden, nu 
moest dit eerst achterhaald worden voordat de vergadering kon worden gepland; 
7 Nogmaals benadrukken dat ouderhulp bij het kerstspel veel tijd kost. Er waren nog 
steeds ouders verrast over de tijd die het ging kosten. 
Voor de inhoud van de activiteit betekent dat, dat … 
Er niks wijzigt. 
Voor de organisatie van de activiteit betekent dat, dat .. 
1: Minder onduidelijkheden als er goed is afgestemd 
Voor de begroting van de activiteit betekent dat, dat .. 
1: extra reservering voor vervanging kerststpelattributen 
3: eenmalige reservering van €50,- 
5: Tent en verlichting ca. €100,- 
Aandachtspunten/opmerkingen voor volgend jaar: 

-‐   De kerk is alweer vastgelegd voor het kerstspel 2017-2018 (woensdagochtend) 
-‐   Adventskrans + kaarsen liggen vooraan bij kerstspullen, deze heb je eerder 

nodig	  	  
 
 
Carnaval 
Carnaval was ook dit jaar weer een groot en geslaagd feest. 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Pasen 
Dit jaar was het thema opbloeien. 
Voor de start van de paas periode werd er door groep 5 een 
toneelstuk verzorgd o.l.v. juf Elles. 
Dit was een superleuk toneelstuk! 
Daarna kregen de groepen bloembollen om in de klas te planten, 
om het groeiproces van de bollen te volgen. 
In de klas werden er ook activiteiten en lessen verzorgd met het 
thema opbloeien. Op 13 april is er heerlijk genoten van het 
paasontbijt in de klassen. 
Iedereen heeft wat lekkers gemaakt/meegenomen. 
Het was een geslaagd paasfeest! 
 
Koningsspelen 

Ook afgelopen jaar is de Breede Hei aangesloten bij de Koningsspelen. Op 
school zelf verzorgden leerkrachten spelletjes voor de kleuters en ouders 
gaven sportworkshops voor leerlingen van de groepen 3-5. De oudere 
leerlingen deden mee aan een sportprogramma op sportpark Zielhorst. De 
organisatie van Koningsspelen is dit jaar vooral door het schoolteam 
opgepakt. Er is gewerkt vanuit een beproefd draaiboek. De Ouderraad 
heeft dit wel ondersteund. 

 
Schoolreisje groep 1-3 
De groepen 1/2 en 3 zijn dit jaar naar de Julianatoren in Apeldoorn geweest.   
De bussen hebben we geregeld wederom bij Besseling samen met de bovenbouw zodat we 
nog wat korting kregen. Bij ons verliep het prima. Hoewel er ons 2 bussen waren toegezegd 
werden het er uiteindelijk toch 3. Maar met een beetje puzzelen kregen we alle kinderen blij 
in de bussen. De bussen waren mooi op tijd en konden dus ook op tijd vertrekken.  
Aangekomen bij de Julianatoren konden we vrijwel direct doorlopen voor de openingsshow. 
Hier hebben we gelijk het 10 uurtje opgegeten en gedronken. Het drinken werd de hele dag 
verzorgd door de OR.  
Nadat het park om 10.30 uur openging zijn de kinderen in groepjes van 10 kinderen en 2 
ouders het park ingegaan. Er was 1 vaste plek in het park bij iedereen bekend waar de altijd 
iemand van de OR of het team zat in geval van nood. De rest van de OR leden liep rond door 
het park.  
De lunch zat bij de prijs inbegrepen. Dit stond keurig op de afgesproken tijd klaar. Alle 
kinderen hebben zitten smullen in het picknickbos van de patat en de limonade. Na het eten 
was er nog even tijd om te spelen en daarna moesten we helaas alweer terug naar de 
bussen. Maar niet voordat we nog een ijsje hebben gegeten.  
De terugreis verliep weer voorspoedig. We waren keurig op tijd terug bij school. 
 
Het werd een supermooie dag met flink wat zon en stralende gezichtjes. 
 
Schoolreisje groepen 4-7 
Dit jaar zijn we met groep 4 t/m 7 naar Burgers Zoo gegaan. 
Anders dan voorgaande jaren kwamen er een week voordat we op schoolreis gingen 3 
experts langs op school. Groep 4A en 5A kregen les over de verzorging van de dieren in de 
dierentuin, groep 5/6b en 6a kregen les over de bedreigde diersoorten en groep 7 kreeg les 
over het regenwoud. Dit was een superleuke opwarmer voor het schoolreisje een week later. 
 
We hadden behoorlijk wat problemen op de dag van vertrek met de busmaatschappij. 
De eerste 2 bussen waren netjes op tijd aanwezig, maar al snel bleek dat er iets niet goed 
ging in de planning bij Besseling. We misten namelijk wat zitplaatsen en dit kon naar onze 
mening niet tijdig genoeg opgelost worden. Na behoorlijk wat gedoe en aanpassingen, 
konden we iets na 9.00 uur dan toch vertrekken richting Burgers Zoo. 
 
Het was een heerlijk zonnige dag en de kinderen hebben zich zeer vermaakt in het park. 
De kinderen waren onderverdeeld in groepjes met een hulpouder en groep 6 en 7 konden 
zelf rondlopen met vrienden en vriendinnen. We hebben tussen de middag een lekker patatje 
met Capri-sonne gekregen. Daarna konden we allemaal even nog lekker het park in.   
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Als afsluiter hebben we nog een ijsje gegeten. 
 
Het was een supergezellige en geslaagde dag!! 
 
Avondvierdaagse 2017 
Ook dit jaar heeft De Breede Hei weer meegedaan met de avondvierdaagse van Hoogland 
van 30 mei t/m 2 juni. Er liepen in totaal 185 leerlingen mee. 58 kinderen uit de groepen 3 
en 4 liepen de 5 kilometer en 127 kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 liepen de 10 
kilometer. Mede door het goede wandelweer, de hulp van de ouders die mee liepen, de 
gezellige support iedere dag langs de route en bij het inhalen, de vele bossen bloemen en als 
beloning de medaille, was het weer een geslaagd evenement. 
 
 

 
 
Kamp groep 8 
Het was bijzonder om net als mijn jongste dochter deel uit te maken van het kamp van 
groep 8 en zo afscheid te nemen van de basisschooltijd. Juf Marloes en meester Ben hadden 
het draaiboek iets aangepast ten opzichte van voorgaande jaren. Zij hadden de organisatie 
goed voor elkaar. Samen met drie andere ouders hoefden we slechts voor hand-en-
spandiensten te zorgen en was er voldoende ruimte voor ontspanning. Met een lekker 
zonnetje werden we op school uitgezwaaid en vertrokken we op de fiets voor een 
voorspoedige tocht van twee uur. 
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Het werden drie dagen met kanoën, pannenkoeken eten, bosspel, shoppen, klimmen, BBQ, 
disco, huilen, veel lachen, zwemmen en frietjes. Op vrijdag de terugweg maar liefst drie uur! 
Na een tocht met flinke tegenwind door de polder, een verbogen trapper, drie lekke-band-
stops, een snackstop met uitgebreide sleutelzoektocht en twee afgelopen-ketting-stops 
werden we terug op school weer door alle ouders ontvangen. Het was geweldig! Een mooi 
afscheid van een leuke basisschooltijd. 
 
Aan alle kinderen: Veel succes op de middelbare school! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verkeerscommissie - Fietsexamen groep 7 
Het nationale fietsexamen 2017 is op 29 mei weer afgenomen op onze school. Nadat de 
kinderen zich goed hadden voorbereid, geslaagd waren voor de theorie en de fietsen 
goedgekeurd waren door fietsenmakers van De Baander konden alle kinderen op pad. De 
route voerde via allerlei verkeerssituaties door de wijken Kattenbroek, Schothorst en 
Zielhorst. Onderweg werden ze op diverse plaatsen gecontroleerd door ouders die goed 
keken of de kinderen zich aan de verkeersregels hielden en zich goed aan verkeer 
aanpaste. Toen alle kinderen weer veilig en wel teruggekeerd waren op De Dopheide was het 
punten tellen om te zien of iedereen geslaagd was. Dit leverde het volgende resultaat 
op: Alle deelnemers zijn geslaagd voor Het Fietsexamen 2017!  

Volgend jaar zullen er weer dringend ouders nodig zijn om te helpen bij het laten slagen van 
dit voor de kinderen spannende gebeuren. Misschien kan er volgend jaar samengewerkt 
worden met de Gabrie Mehen en/of de Meander.  

Ook willen wij graag via deze weg alle ouders die geholpen hebben bij de controle heel 
bedanken voor hun hulp. Ook de leerlingen van De Baander willen wij graag bedanken. 
Zonder de hulp van ouders en leerlingen had het fietsexamen niet afgenomen kunnen 
worden.  

Eindejaarsactiviteit 

De afgelopen jaren heeft de Ouderraad van meerdere ouders de vraag gekregen of er weer 
een eindfeest kon worden georganiseerd. Het afscheid van de kinderen uit groep 8 werd 
daarbij als belangrijkste reden aangegeven. De afgelopen jaren is op verzoek van school 
geen eindejaarsfeest georganiseerd. Belangrijkste reden hiervoor was dat einde van het jaar 
een drukke periode voor de leerkrachten is en dat school het uitdagend vond hoe om te gaan 
met de verantwoordelijkheid voor de steeds groter wordende groep (meer dan 1.000!) 
mensen die het feest bezochten. 

Tijdens een gesprek tussen Ouderraad en school zijn voldoende aanknopingspunten 
gevonden om een schoolbrede eindejaarsactiviteit te organiseren. De basis was gelegd en de 
Ouderraad kon een leuk, ongedwongen feestje organiseren. 
 



 15 

Op donderdagmiddag 29 juni 13:00u 
startte zes enthousiaste ouders met hulp 
van leerlingen uit groep 7b om het 
schoolplein tot een ware feestlocatie om 
te bouwen. Met ballonnen, vlaggetjes, 
statafels met chips en nootjes, parasols 
en een drankkraampje zag het er erg 
vrolijk uit! 
 
De ijscokar van Vitelli werd geïnstalleerd 
en terwijl alle kinderen en ouders om 
15:00u het schoolplein betraden, kon DJ 
Jean-Paul de schuiven openzetten. 
 
 
Het feestje duurde twee uur en dat bleek precies genoeg. De kinderen uit groep 8 werden 
één voor één in het zonnetje gezet en toegezongen door alle leerkrachten. Menig ouder 
pinkte een traantje weg. 
 

En er was een loterij! In de klas hadden alle 
kinderen een lootje ontvangen en onder groot 
enthousiasme reikte Meester Frans reikte de 
prijzen uit. 
 
Ondanks dat donderdag geen ideale dag voor 
ouders is om ’s middags op school te zijn, was 
het gezellig druk. Het was een erg geslaagd 
feest en we hebben afgesproken dat we het 
volgend jaar weer organiseren, maar dan op 
een vrijdag 😊! 
 
 
 

 
 
Oud papier 
Ook het schooljaar 2016-2017 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. 
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