HET TURFJE
Augustus 2020

Beste ouders/ verzorgers,

De eerste schoolweek zit er weer op. Een eerste schooldag is altijd spannend, maar we zagen
vooral blije snoetjes aan de poort. Helaas mogen ouders nog niet de school binnen, maar in ieder
geval fijn dat de ouders van groep 1 vanaf deze week weer eventjes mee mogen lopen naar de
deur. En dan de kinderen van groep 3. Ze waren 6 weken geleden nog kleuter en lopen nu al
dapper zelf naar boven.
Mocht u graag kennismaken met de leerkracht van uw kind, op afspraak bent u van harte
welkom.
In dit Turfje sturen we u informatie over o.a. de aankomende sportdag, het Dirkfeest, de TSO en
de informatieavond. Omdat we rekening houden met de regels rondom Corona willen we u
vragen dit goed te lezen.
Fijn weekend gewenst!
Babette Rademakers
Waarnemend directeur
Informatieavond 7 september
Op maandag 7 september a.s. zou onze jaarlijkse informatieavond plaatsvinden. Helaas kan deze vanwege Covid-19 fysiek niet doorgaan voor de
groepen 1 t/m 7.
Op deze dag zal per groep de benodigde informatie per mail aan u worden
verzonden. Wij hopen volledig te zijn in de informatie, maar eventuele vragen
beantwoorden wij natuurlijk graag.
De ouderavond voor groep 8 zal wel op school doorgang vinden. Hierbij is per
leerling 1 ouder welkom, op de volgende tijden:
groep 8a van 19:00 - 20:00 uur
groep 8b van 20:15 - 21:15 uur
Ouders lopen de school in via de hoofdingang en verlaten de school via het
kleuterplein.
Zij zitten in de hal op 1,5 meter van elkaar.
Wij hopen en proberen om de ouderavonden in oktober wel op school te laten
plaatsvinden.

Rectificatie
Op de schoolkalender staat op woensdag 3 februari
rapportuitreiking. Dit moet zijn donderdag 4 februari.

In deze uitgave o.a.:


Informatieavond



TSO



Dirk-feest



Sportdag



LIO-ers 2020-2021



Brigadiers gezocht
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Brigadiers
gezocht!
Werk jij het liefst maximaal 20
minuten per week?
Houd je graag veel bordjes
tegelijk in de lucht?
Sta je graag op (je) strepen?
JOEPIE, DE SPORTDAG GAAT DOOR!

Beste ouders,
We zijn het schooljaar weer goed begonnen! Zoals voorgaande jaren staat de
sportdag aan het begin van het schooljaar gepland; dit jaar meteen op
woensdagochtend 9 september.
Dit brengt wel een aantal uitdagingen met zich mee. De sportdag-commissie
heeft ervoor gezorgd dat we een Corona-proof sportdag kunnen realiseren.
De details hierover volgen in een latere mail. Ook zijn er een hoop sportonderdelen waarbij wij graag jullie hulp zouden kunnen gebruiken. Als begeleider
wordt u gekoppeld aan een activiteit en zult u de klassen één voor één
ontvangen.

Indien u wilt helpen bij het begeleiden van een sportactiviteit of -onderdeel voor
de groepen 3 tot en met 8, kunt u zich tot uiterlijk woensdag 2 september per
mail aanmelden bij juf Jolanda: j.vbeers@nbsdirkvanveen.nl. We willen u vragen
om in deze mail uw naam, de naam van uw kind én de groep te vermelden,
zodat wij weten of wij u bij de activiteiten voor de midden- of bovenbouw in
moeten plannen.

Ben je een echte (verkeers)
regelaar?
Wil je het liefst zoveel
mogelijk leuke mensen
ontmoeten?
En voel jij je nergens te goed
voor?
Dan is de functie van brigadier
bij de Dirk van Veen (m/v) echt
iets voor jou. Interesse voor
deze topbaan? Reageer dan
snel en stuur een mail naar
Suzanne Euwe (e-mail:
suzanne.euwe@ziggo.nl)

Met vriendelijke groet en alvast bedankt,
de sportdag-commissie:
Juf Bianca, juf Verele, meneer Sonny, meneer Marc en juf Jolanda

Dirk van Veen-app
Momenteel zijn wij hard aan het werk om een nieuwe app te
kunnen introduceren, genaamd “Parro’.
Parro is een oudercommunicatiemiddel, dat samenwerkt met ons administratieprogramma ParnasSys en het Ouderportaal. Wij hopen dat deze app na de
herfstvakantie in gebruik kan worden genomen, dat laten wij u uiteraard z.s.m.
weten.
De keuze om met Parro te gaan werken betekent wel dat wij afscheid gaan
nemen van de huidige Dirk van Veen-app. Deze zal per 1 september a.s. uit de
lucht gaan.
Ziekmeldingen kunt u voortaan per mail aan m.vdommelen@nbsdirkvanveen.nl
of via de website https://nbsdirkvanveen.nl/afwezigheid-melden/ aan ons
doorgeven.
Verlofaanvragen kunt u via het aanvraagformulier bij ons indienen, ook te vinden
op onze website https://nbsdirkvanveen.nl/bijzonder-verlof/.
Voor de komende weken wellicht even een gemis van de app, maar daar komt
een net zo gebruikersvriendelijke en veelzijdige app voor terug, met een directe
koppeling naar onze administratie, waardoor gegevens goed gewaarborgd zijn
en de communicatie-mogelijkheden uitgebreid.

Wilt u eraan
denken
broertjes/
zusjes tijdig
in te
schrijven!
Aanmeldingsformulier is
te vinden in de rubriek
‘nieuwe ouders’ op onze
website.

LIO-ers
2020-2021

Hoi allemaal,
Jullie hebben mij vast al eens voorbij zien lopen maar toch stel ik mij graag nog
even voor. Ik ben Monique Pieterse en loop dit jaar mijn LIO-stage in groep 1/2
bij Saskia en Pascale. In mijn tweede studiejaar heb ik hier ook stage gelopen
bij Lindsay in groep 1/2 en bij Nicole in groep 5. Ik heb afgelopen jaar de minor
gedragsspecialisatie gedaan en heb de keuze gemaakt voor het jonge kind.
Ik hoop hier veel te kunnen leren, ik sta altijd open voor een praatje en ben
benieuwd hoe ik mij hier dit jaar ga ontwikkelen.
Succes allemaal dit jaar!

Groetjes, Monique

Mijn naam is Maartje Cremers. Ik ben 20 jaar en ik kom uit Vught. Ik studeer de
PABO op Avans Hogeschool te Breda en ik zit nu in mijn laatste jaar. Hiervoor
heb ik mijn HAVO-diploma behaald op het Sint-Janslyceum te ’s-Hertogenbosch.
Ik ben hierna gelijk door gaan studeren.
Ik heb voor de PABO gekozen, omdat ik het ten eerste heel leuk vind om met
kinderen te werken. Ik pas al jaren op veel kinderen op. Ook begeleid ik elke
zomer een groepje kinderen tijdens de kindervakantieweek. Verder help ik mee
met het organiseren van atletiekkampen voor kinderen tot en met 15 jaar. Door
al deze verschillende ervaringen die ik voor de PABO had opgedaan, kwam ik
erachter dat ik het leuk vond om kinderen te begeleiden en hen nieuwe dingen te
leren. Ik kreeg het idee dat ik goed was in wat ik deed en dit bracht me op het idee om later iets met
kinderen te gaan doen.
De afgelopen 3 jaar heb ik gelukkig nog nooit getwijfeld over mijn keuze. Ik ga met plezier naar mijn
studie en leer elke dag weer wat nieuws. Ook op stage heb ik het tot nu toe altijd naar mijn zin gehad.
Elke groep en elke school is weer anders. Dit zorgde elke stage weer voor nieuwe verbeterpunten die
ik weer mee kon nemen naar een nieuwe stage. Als ik voor een groep kinderen stond, merkte ik pas
echt hoe leuk ik het eigenlijk vond om kinderen nieuwe dingen te leren.
Vorig jaar heb ik de minor bewegingsonderwijs gevolgd. Ik heb elke dinsdag stage gelopen op K.B.S.
Sint Joseph. Hier heb ik gymlessen gegeven aan de groepen 4 tot en met 8. Ik heb het hier erg naar
mijn zin gehad en heb uiteindelijk mijn minor dan ook gehaald.
In mijn tweede jaar van de pabo heb ik al hier op school stage gelopen. Ik stond toen in groep ½ bij juf
Marleen en in groep 8 bij juf Renate en meneer Dennis in de klas. Ik kreeg toen veel vrijheid en
voelde me erg thuis op het Dirk van Veen. Vandaar dat ik mijn LIO stage dit jaar bij jullie op school ga
lopen. Dit jaar ben ik opnieuw te vinden in groep 8 bij juf Renate en meneer Dennis.
Ik heb er heel veel zin in en ga er een mooi jaar van maken in groep 8B!

Goetjes, Maartje

Administratieve wijzigingen
Adreswijzigingen, wijzigingen van telefoonnummers ed. kunt u zelf doen door deze in het Ouderportaal te wijzigen!
Zodra wij hiervan een melding hebben ontvangen via Ouderportaal, zal dit binnen enkele dagen zichtbaar zijn in uw gegevens.
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We willen het jaar graag feestelijk openen…
In het laatste Turfje informeerden we u al over ons Zomerfeest 2020.
Toch een beetje feest voor de kinderen op vrijdag 4 september met als thema:
De Dirk maakt het BONT.
Alle klassen gaan een optreden verzorgen voor een aantal andere groepen. Ze
zullen een liedje, dansje of act instuderen en daar ongetwijfeld een mooie
voorstelling van maken op de bonte ochtend en middag. We gaan ook aan de
slag met een creatieve opdracht, waarvan de resultaten later de hal tentoongesteld worden. Natuurlijk hoort er op zo’n feestelijke dag ook iets lekkers bij,
daar gaan we zeker voor zorgen.
Om het helemaal compleet te maken vragen we iedereen in bonte kleuren naar
school te komen op 4 september.
We gaan er een fijne dag van maken samen!

HOERA

TSO
Voor de zomervakantie stuurden wij u een schrijven met betrekking tot de veranderingen bij
de TSO. Nog even kort op een rijtje:


Alle leerlingen zijn automatisch aangemeld voor TSO voor 4 dagen (m.u.v. woensdag).
De facturatie zal aan het begin van ieder kwartaal (september, december, maart en juni)
plaatsvinden, te weten € 70,= per kwartaal per kind (€ 1,75 per keer, omgerekend naar
aantal overblijfdagen op jaarbasis, rekening gehouden met studiedagen ed. en dat
gedeeld door 4 gelijke kwartalen).



Mocht uw kind op een bepaalde dag structureel geen gebruik maken van de TSO, dan
verzoeken wij u dit te mailen naar onderstaand mailadres, zodat deze dag niet in
rekening wordt gebracht. Dit kunt u per kwartaal wijzigen door voorafgaand aan een
kwartaal dit te melden. DENKT U ERAAN DIT VOOR 1 SEPTEMBER TE MELDEN
VOOR KOMEND KWARTAAL!!!



Mocht uw kind incidenteel geen gebruik maken van de TSO, dan gelieve dit ook te
melden op onderstaand mailadres, echter zijn deze incidentele dagen voor eigen
rekening. Bij afwezigheid door ziekte ed. is melden niet nodig.





Mocht uw kind normaliter wel gebruik maken van de TSO, maar langer dan een week
afwezig zijn geweest, dan kunt u dit eveneens melden op onderstaand mailadres en
worden de dagen na deze week in mindering gebracht in het eerstvolgende kwartaal
(dit gebeurt niet automatisch, enkel na een melding van uw kant).
Mocht u uw kind structureel hebben afgemeld voor een bepaalde dag, maar moet hij/zij
toch incidenteel op een dag overblijven, dan kunt u dit ook melden en daarvoor zal
€2,50 per keer in rekening worden gebracht, verrekend in het eerstvolgende kwartaal.

Mochten er nog verdere vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kunt u dit tevens mailen
naar: m.vdommelen@nbsdirkvanveen.nl.

MOOS is
geboren op
15 juli 2020,
zoon van
juf Lindsay
en Tom.
Wij wensen de kersverse
ouders veel geluk!

Contact
opnemen?
Nutsbasisschool
Dirk van Veen
Laan van Mecklenburg 30
4818 GD Breda
085-3001222
info@nbsdirkvanveen.nl
www.nbsdirkvanveen.nl

