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Dit leest u o.a. in deze nieuwsbrief: 

Agenda 

 Ma 4 feb t/m Vr 15 feb 

Adviesgesprekken gr. 8 

 Do 7 februari 

Schriftelijk pré-advies gr. 7 

 Vr 8 februari 

13.30 u Podiumtalent 

gr. 1/2 A + 6 

 Zo 10 februari 

Meester Huub jarig 

 Ma 11 t/m Vr 15 feb 

Rodeloperweek  

(14.00—14.15 uur) 

 Za 16 februari 

Open dagen Voortgezet  

Onderwijs 

 Ma 19 februari 

Rapporten mee 

 Do 21 februari 

Rapportgesprekken  

gr. 1 t/m 7 

 Di 26 februari 

Rapportgesprekken 

gr. 1 t/m 7 

 Do 28 februari 

8.30 - 9.30 u Koffie met  

Anneke (GGD) 

 Vr 1 maart 

Carnavalsviering en school om 

12.00 uur uit 

 Za 2 t/m Zo 10 maart 

Carnavalsvakantie  

 Ma 11 maart 

8.30 u Controle hoofdluis 

 Do 14 maart 

Studiedag: alle kinderen vrij 

en GMR vergadering 

 Vr 15 maart 

Stakingsdag: alle kinderen 

vrij 

 Ma 18 maart 

Studiedag: alle kinderen vrij 

 Wo 20 maart 

Talentmoment gr. 5 t/m 8 

 Do 21 maart 

Vergadering OV 

 Vr 22 maart 

Talentmoment gr. 1 t/m 4 en 

volgende nieuwsbrief 

 

 Studiedagen en staken  ‘Ons’ voedingsbeleid 

 Babynieuws  Wie is de MR? 

 Carnaval 2019 

 Overgang Digiduif 2.0 

 Impressie Sinterkerst 

 Schooljaar 2019-2020 

 Meubilair  Hulpjes in de klas 






























Zoals u weet speelt er op landelijk niveau van alles in het primair onderwijs. De 

werkdruk binnen het basisonderwijs neemt toe, de werkzaamheden worden com-

plexer en het salaris blijft achter. Op vrijdag 15 maart is er wederom een landelijke 

stakingsdag afgekondigd binnen het totale onderwijsveld in Nederland. Dit vooral 

om de politiek nogmaals aan te geven dat er grote zorgen zijn. Een meerderheid 

binnen ons team heeft aangegeven achter deze staking te staan. Dit betekent 

dat de studiedag op vrijdag 15 maart niet plaats kan vinden. We kunnen ook 

geen onderwijs van goede kwaliteit bieden als de school open zou zijn en de 

groepen (gecombineerd) bemand zouden worden door de leerkrachten die niet 

staken. Uiteraard hebben we de afgelaste studiedag nodig voor onze onderwijs-

ontwikkelingen dit schooljaar. Daarom heeft de directie van de school in overleg 

met de oudergeleding van de MR (Medezeggenschapsraad) besloten om de ge-

plande studiedag te verplaatsen. Dit kan alleen gedurende het schooljaar als de 

oudergeleding van de MR hier akkoord mee gaat. Dit is dus het geval. De studie-

dag zal nu verplaatst worden naar een dag eerder: donderdag 14 maart. Begrijpt 

u het nog? Kort samengevat betekent dit het volgende: 

 Donderdag 14 maart: nieuwe datum studiedag (i.p.v. 15 maart); alle kinderen vrij 

Vrijdag 15 maart: stakingsdag; de school is gesloten; alle kinderen vrij 

Maandag 17 maart: eerder geplande studiedag; deze blijft staan; alle kinderen vrij 

CARnAval 2019 
De commissie ‘carnaval’ is gestart met de 
voorbereiding van onze carnavalsviering 
(vrijdag 1 maart). In grote lijnen zal deze 
ochtend dezelfde invulling krijgen als eerde-
re jaren: verschillende  playbackoptredens in 
De Sleutel. En de grote vraag is natuurlijk: 
‘Wie zal prins of prinses van onze school 
worden?’ Binnenkort ontvangt u verdere infor-
matie via Digiduif vanuit de commissie. Wat 
we u in ieder geval al kunnen melden is dat 
de carnavalsvakantie extra vroeg zal begin-
nen. Namelijk al om 12.00 uur! Houd u hier 
rekening mee! Verder bent u als ouder weer 
welkom om te genieten van diverse optredens. 



Luxe verzuim: 

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kin-

deren mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblij-

ven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s) / verzor-

ger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie 

te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toe-

stemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de 

leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken. 

VRIJDAG 8 FEBRUARI 

13.30 UUR:  

 

PODIUMTALENT 

GR. 1/2 A & GR. 6 

Ouders/bekenden van  

gr. 1/2A en gr. 6: 

Komt dat zien! 

U bent van harte welkom! 

Baby nieuws: 
Wat een vruchtbare (werk)grond in Breedeweg! ;)  
Juf  Gaby is in november moeder geworden van dochter Nim,  
in augustus beviel juf  Rosanne van zoon Noud, en nu is er 
weer babynieuws! Afgelopen weken kwamen zowel  
Juf  Pleunie (groep 8) als Meester Tim (groep 7) met het 
heugelijke nieuws dat zij allebei (met een andere partner ;)) 
rond de zomervakantie mama/papa worden. We wensen  
zowel juf  Pleunie, als meester Tim én hun partners een  
geweldige zwangerschapsperiode toe, en natuurlijk van 
harte gefeliciteerd! 



We constateren de afgelopen tijd helaas dat de afspraken rondom ons voedingsbe-
leid wat aan het vervagen zijn. Daarom via deze weg nog even een reminder.  
Laten we proberen om ons hier samen aan te houden: 

-In de pauze van 10.00 uur of 10.15 uur mogen de kinderen  

alleen verse groente of vers fruit eten. 

-Na deze pauze drinken we samen in de groep water. 

-We vinden het fijn als de traktaties zo gezond mogelijk zijn! 

-We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met allergieën  

en/of geloofsovertuigingen. 

-We vinden het fijn als de lunch zo gezond mogelijk is! 

 
Mocht u het fijn vinden om ons voedingsbeleid nog eens door te 

nemen? KLIK DAN HIER! 
De aankomende tijd gaan we met alle geledingen van de school 
in overleg om te kijken of er wijzigingen in ons traktatiebeleid 

nodig of wenselijk zijn. 

Van links naar rechts op de foto: 

*Rianne Zeitzen (ouder), moeder 

van Joost (gr. 4) en Luuk (gr. 6) 
*Frauke Pauw (ouder), moeder 

van Kiki (gr. 7) 
*Juf Belinda (personeelslid, groep 

1/2B) 
*Juf Antoinette (personeelslid, 

groep 3 en 4) 

  






https://bs-breedeweg.nl/gezondheidsbeleid/


 

Ouders van groep 1 t/m 7, 
aankomende dinsdag (5 fe-
bruari) start de inschrijving 
(vanaf 20.00 uur) voor het 
rapportgesprek. Inschrijven 
kan via Digiduif. Het is we-
derom de bedoeling dat uw 
kind(eren), uit groep 3 t/m 
7, aanwezig zijn bij dit ge-
sprek. Inschrijven kan tot 
dinsdagavond 12 februari 
20.00 uur. 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK / SOCIAAL TEAM 

Mijn naam is Anne ter Haar en sinds kort ben ik de schoolmaatschappelijk werker van Ba-
sisschool Breedeweg en Kindcentrum Op De Horst.  Het is mijn taak om de schakel tussen 
onderwijs en zorg te zijn.  Door middel van gesprekken kan ik ondersteuning aan leer-
lingen, ouders en leerkrachten bieden. Diverse thema’s kunnen in gesprekken aan bod ko-
men. Denk hierbij aan: onzekerheid, faalangst, pesten, scheiding, ruzie, woede, opvoeding 
enzovoort. Ik maak gebruik van verschillende opdrachtjes en zo maak ik het voor kinderen, 
die het moeilijk vinden om te praten, beeldend en leuk.   

 

Naast mijn werk voor de scholen ben ik ook werkzaam als consulent in het Sociaal Team 
Groesbeek Zuid (Gemeente Berg en Dal). Wanneer de inzet vanuit het schoolmaatschappe-
lijk werk niet voldoende blijkt, dan kan ik vanuit mijn rol als consulent Sociaal Team door-
verwijzen naar gespecialiseerde hulp. Vanzelfsprekend is dit altijd in afstemming met ou-
ders en/of voogd en de school. Voor gesprekjes met kinderen heb ik toestemming nodig 
van alle gezaghebbende partijen.  

 

Ik zal vanaf 2019 meer aanwezig zijn op de scholen. Het streven is dat ik iedere maandag-
middag in de even weken aanwezig ben op Kindcentrum Op De Horst en in de oneven we-
ken op Basisschool Breedeweg. Tijdstip: tussen 14.00 en 16.30 uur. Op momenten wanneer 
ik niet aanwezig ben is de Afstemmingscoördinator; Janette Janssen het aanspreekpunt.  

 

Wellicht tot ziens op Breedeweg en Op De Horst!  

Anne ter Haar  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig-7uH36LXAhVQLVAKHb25B5IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsalarisblog.nl%2Fde-aanzegplicht%2F&psig=AOvVaw3jO_T7wMfaaWnoK5B9E2WK&ust=1509810093663440
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig-7uH36LXAhVQLVAKHb25B5IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsalarisblog.nl%2Fde-aanzegplicht%2F&psig=AOvVaw3jO_T7wMfaaWnoK5B9E2WK&ust=1509810093663440


                                                       

     “Koffie met Anneke” 
 

Goed voorbereid en met een beetje spanning was het 17 januari dan zover. 
 
Omdat het de eerste keer was, was het  even afwachten hoeveel mensen er 
zouden aansluiten en de weg wisten te vinden. Tot mijn spijt maar 1 ouder. 
Wel een goed gesprek geweest en kunnen meedenken/helpen bij de specifie-
ke vraag die er was. 
 
Op 28 februari ben ik er weer vanaf 8.30 tot 9.30. Het onderwerp laat ik 
open. 
 
Ik zou het fijn vinden als er ouders/verzorgers aansluiten en dan samen 
kijken wat we kunnen uitwisselen, bespreken met elkaar.                                 
 
Tot dan. 
 

Anneke van Hes, jeugdverpleegkundige 

Tel:088-1447111/  06-10252777 

Email:avanhes@ggdgelderlandzuidzuid.nl 
Werkdagen:ma, di, do en vrij 

Data dit schooljaar:  
  28 febr. 

           28 maart 

          18 april 

         23 mei 

          27 juni  

Update Vlindertuin 2.0 
Zoals u wellicht al eerder gelezen heeft, zijn we met diverse partijen 
aan het kijken of  we de Vlinderidylle aantrekkelijker voor ons onder-
wijs, voor kinderen en voor de wijk kunnen maken. De afgelopen tijd 
zijn er veel overlegmomenten geweest en we kunnen u melden dat de 
plannen nu in een vergevorderd stadium zijn. Er zijn een aantal ont-
werpschetsen gemaakt, en het plan ligt nu bij de gemeente om het uit-
eindelijk financieel rond te krijgen.  Deze tekeningen geven een mooi 
beeld van hoe de tuin uiteindelijk zou kunnen worden: 

Tel:088-1447111/
file://///Sources.localzone/Users$/08MN-S.Bons/Downloads/avanhes@ggdgelderlandzuidzuid.nl


Schooljaar 2019-2020 
Aankomende weken gaan we inventariseren welke kinderen er 

volgend schooljaar op onze school zullen starten. Mocht uw 

kind in schooljaar 2019-2020 vier jaar worden, en heeft u 

uw zoon of dochter nog niet aangemeld, dan willen we u 

vragen dat zo snel mogelijk te doen! Mocht u nog mensen in 

uw omgeving kennen, die mogelijk geïnteresseerd zijn in 

onze school, schroom dan niet om even een papieren flyer 

aan de leerkracht van uw zoon of dochter te vragen! We ge-

ven graag een rondleiding over ons moderne onderwijs aan 

potentiële nieuwe ouders! 

Ons leerling-meubilair in de lokalen is aan vervanging toe. 
Daarom oriënteren we ons op nieuw meubilair. Als alles lukt, 
willen we volgend schooljaar op nieuwe stoeltjes zitten, werken 
en spelen aan nieuwe tafels en onze spulletjes  
opbergen in nieuwe kasten! Een enorme uitdaging, maar we 
doen ons best. Er moet nog van alles bedacht, gepast en ge-
meten worden! Gelukkig helpen de kinderen ons mee.  
Zij zijn onze ‘test-personen’, en dat doen ze reuze goed.  
De kinderen weten ons prima te vertellen waarom het ene 
stoeltje wel...en het andere stoeltje niet goed zit! We  
houden ook u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen! 

We kunnen weer bijna een winkeltje begin-

nen! 

Kinderen en ouders....herkennen jullie iets 

van deze foto’s. Iets dat eigenlijk thuis in de 

kast moet liggen of aan de kapstok hoort te 

hangen? Haal het z.s.m. op vooraan bij de 

teamkamer. Binnenkort maken we het goede 

doel weer blij met de overgebleven spullen. 

In elke klas doen we ons best om kinderen te leren dat we samen verantwoordelijk zijn. Ook voor de netheid van het lo-

kaal en het goed opbergen van de schoolspullen. Daarom worden er wekelijks ‘hulpjes’ gekozen die verantwoordelijk zijn 

voor taken die hierbij horen. Bijvoorbeeld het vegen van het lokaal, het afsluiten van de computers of het opruimen van 

de boeken in de kast. Tijdens het afronden van de schooldag beginnen de hulpjes met deze taken. Het komt voor dat ze 

soms langer bezig zijn dan 14.00u. En dus niet direct met de andere kinderen naar buiten lopen. We vragen hiervoor uw 

begrip. We zorgen ervoor dat uw kind niet alleen verantwoordelijk is voor deze taken, vele handen maken immers licht 
werk. Soms komt het ook voor dat kinderen het zelf leuk vinden nog even een praatje te maken met de leerkracht of nog 

even iets af te maken. Voor de leerkrachten is dat vaak geen probleem, bespreek het zelf even goed met uw kind als er 

iemand op hem/ haar wacht en het dus wel van belang is dat hij/ zij zo snel mogelijk naar buiten komt.  


