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Beste ouders en verzorgers,

Gevoelsmatig zijn we pas net aan het nieuwe schooljaar begonnen … maar de
kerstvakantie staat alweer voor de deur. Helaas nog weinig winterse taferelen, al hebben
we nog een aantal dagen tot aan de kerst, maar voorlopig dus ‘dreaming of a white christmas’.
Sinds de herfstvakantie hebben we een aantal personele veranderingen gehad die gelukkig goed
opgepakt zijn. Helaas is Simone, onze locatieleider, nog steeds afwezig, maar hebben we een goede
interne oplossing kunnen vinden. Dennis vervangt haar 2 dagen en onze vaste invalkracht Sonny is
daarmee in groep 8 ingezet. Fijn dat we dit samen hebben op kunnen lossen. Zodra rondom de
afwezigheid van Simone iets nieuws te melden is, hoort u het uiteraard van ons. Ook hebben we

afscheid genomen van onze conciërges Ad en Jaap en is er inmiddels met Kees van Bezouw een
nieuwe conciërge in vaste dienst begonnen. Dat uit het oog niet uit het hart betekent, zagen we al op
de dag van Sinterklaas waarbij Ad gewoon nog even op bezoek kwam.
Al met al is het een fijne start geweest van het schooljaar 2019/2020, waarin we gelukkig ook het hoofd
hebben kunnen bieden aan het onverwachts uitvallen van collega’s en het tekort aan (invals-)
leerkrachten. Laten we hopen dat we dit op de piek van een (bijna zekere komende) griepgolf ook zo
vast kunnen houden.
In dit Turfje vindt u –zoals u van onze gewend bent- allerlei weetjes, feitjes die u onder de kerstboom in

alle rust kunt lezen. We kijken terug op de aankomst van Sinterklaas op onze school waarbij zelfs
leerlingen van groep 8 tegen beter weten in naar de lucht stonden te staren waar de helikopter bleef.
We willen u aandacht vragen voor ons project ‘Groene voetstappen’ waarmee we de kinderen een
gevoel van duurzaamheid en veiligheid in het verkeer mee willen geven en nemen u mee in de eerste
resultaten van onze nieuwe methode Blink geïntegreerd. Ook geven we u een inkijk in onze stappen
die we zetten op het gebied van ‘leren leren’.
We wensen u als team van de Dirk van Veen een heel fijne kerst en een

In deze uitgave o.a.:

mooi uiteinde van 2019. Geniet samen met uw dierbaren van de rust en



Sinterklaas 2019

warme sfeer. Wij zien u graag weer terug in 2020, waarin we samen met
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Goede doel door
leerlingenraad



Nieuwe conciërge
Kees van Bezouw

u onverminderd blijven werken aan de basis van onze school;
betrouwbaar en zorgzaam onderwijs met een glimlach.
Namens het hele team,
Ronald Theuns, directeur
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Van start met het project ‘Groene Voetstappen’
Als school doen wij van 13 t/m 17 januari 2020 weer mee aan het project
‘Groene Voetstappen’. ‘Groene Voetstappen’ is een landelijke bewustwordingsactie van het klimaatverbond Nederland. Aan dit project doen ieder jaar tienduizenden kinderen mee, waaronder ook de kinderen van de Dirk van Veen.
De kinderen zetten zich gedurende de week van de ‘Groene Voetstappen’ in
voor duurzaamheid en verkeersveiligheid. In deze week proberen de kinderen
zoveel mogelijk lopend, fietsend, steppend, skatend naar school te komen. Voor
elke heen- en/of terugreis in die week, die te voet, per fiets en/of step wordt afgelegd, krijgen leerlingen in de
klas ‘Groene voetstappunten’. Sommige ouders en kinderen ontkomen er niet aan om met de auto naar
school te komen. Ook voor deze kinderen hebben we iets bedacht. Door een aantal straten eerder uit de auto te stappen en een stuk naar school te wandelen kun je ook ‘Groene Voetstappunten’ verdienen. Je kunt
natuurlijk ook altijd nog denken aan het ‘carpoolen’, samen met je vrienden in één auto naar school. Dat is
niet alleen duurzaam, maar ook nog eens gezellig!
De bedoeling is natuurlijk dat wij met onze school zoveel mogelijk ‘Groene Voetstappunten’ verzamelen. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de landelijke en internationale
doelstellingen voor het beperken van CO2-uitstoot, duurzaam gedrag en verkeersveiligheid. En
daarnaast, de kinderen maken ook op een andere manier kennis met het verkeer.
Voor het slagen van deze ‘Groene Voetstappenactie’ hebben we uw hulp
als ouders hard nodig. Helpt u ons mee om de kinderen, in ieder geval tussen 13 t/m 17 januari 2020, op een zo
duurzaam mogelijke manier naar school te laten komen?
Op de eerste dag mogen dan ook alle kinderen in het groen naar school komen. Liggen er dus nog ergens
groene schoenen, truien, jassen, petten of iets anders groens in de kast? Trek het aan en kom maandag 13
januari in het groen naar school!
Kiss and Ride!
Natuurlijk hopen we dat zoveel mogelijk kinderen te voet en op de fiets naar school komen en
dat gaat heel vaak ook heel goed! Als dit echt niet lukt, hopen we natuurlijk dat de auto zo kort
mogelijk voor school hoeft te staan. Dit om de doorstroom van het verkeer en daarmee de
veiligheid van onze kinderen te vergroten. In 2016 heeft de wethouder een ludiek bord onthuld
om dit nog eens extra te benadrukken. Langs deze weg nogmaals uw aandacht voor onze Kissand-ride-zone.
Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw medewerking.
Op naar een verkeersveilig en duurzaam schooljaar.
Team Dirk van Veen

Nieuwe kamerschermen in de hal
Misschien is het u al opgevallen, er staan prachtige nieuwe steigerhouten kamerschermen in de
hal. Deze zullen gebruikt worden om thema’s te tonen en als ‘English Corner’. Hierop kunt u dan
zien met welke Engelse thema’s de kinderen van de onder- en middenbouw op dat moment
bezig zijn. Leerlingen van de bovenbouw zullen zelf werken aan het vullen van de schermen.
Bijvoorbeeld door het uitzoeken van nieuwsberichten en het maken van muurkranten in
verschillende thema’s.
De kamerschermen zijn gemaakt en gedoneerd door de familie Segeren van Aannemersbedrijf
Segeren, onze hartelijke dank hiervoor!
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Blink
Dit jaar zijn we in de groepen 5 t/m 8 gestart met een
spiksplinternieuwe methode voor wereldoriëntatie: Blink geïntegreerd!

Een methode die meehelpt om ons onderwijs nog meer toekomstgericht te maken. Waar nog steeds aandacht is voor geschiedenis,
aardrijkskunde, natuur en techniek, alleen nu niet langer in
losstaande vakken maar juist in betekenisvolle samenhang. Waar
naast kennis ook nadruk op vaardigheden als samenwerken,
onderzoeken, informatie opzoeken en verwerken, presenteren,
redeneren en nog veel meer ligt.

De geïntegreerde thema’s sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld
kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten
van de wereld aan bod komen. Denk aan onderwerpen als
klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten.
Binnen een thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals
het bedenken van een restaurant waarin je gerechten uit de hele
wereld tegenkomt. Je kunt deze opdrachten klein of groot uitvoeren.
Bijvoorbeeld door het restaurant alleen op papier te bedenken, of door
het restaurant ook daadwerkelijk op te zetten. Het ene thema heeft
meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het
andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en aardrijkskunde.
In het afgelopen blok hebben de kinderen van groep 7 en 8 een
beleefmuseum gemaakt. Iedereen nam een wereldster in
gedachte en heeft daar een presentatie over gemaakt, nadat we
natuurlijk eerst zelf enkele wereldsterren uit de geschiedenis hadden
besproken (zoals Vincent van Gogh, Aletta Jacobs en Anne Frank).
Voor deze presentatie heeft iedereen o.a. een tijdlijn gemaakt van het
leven van de wereldster, beargumenteerd waarom dit juist een
wereldster is, gepresenteerd door o.a. gebruik te maken van diverse
zintuigen.
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Zie ginds komt de…. helikopter!
Wat een spanning en sensatie op donderdag 5 december. Komt de Sint nu wel of niet
per helikopter aan op school? Na lang seinen en zingen kwamen daar ineens de Sint
en zijn Pieten aangelopen. Bleek de Sint door de mist verkeerd geland te zijn met zijn
parachute en kwam hij verderop in de straat aan. Twee Pieten op het dak en gelukkig
was toen iedereen weer compleet.
Na een warm onthaal zijn alle kinderen vol verwachting terug gegaan naar hun eigen
klas. De groepen 1 t/m 4 hadden een eigen programma en hier kwam de Sint op
bezoek in de klas. Kunstjes laten zien, pepernoten smullen, zingen en kletsen met de
Sint en zijn Pieten. Aan het einde van het bezoek werden de kinderen verrast met
prachtige cadeaus voor in de klas.
De groepen 5 t/m 8 genoten van de surprises die ieder vol overgave voor de ander had
gemaakt. Luisteren naar de mooie gedichten en bewonderen van de surprise. In de
middag gingen zij op bezoek bij de Sint en gaven een spetterend optreden. Een waar
feestje.
Om half 3 was het helaas zover, de Sint moest weer vertrekken om zijn drukke avond
tegemoet te kunnen gaan. De laatste liedjes werden gezongen en de laatste
pepernoten gesnoept. Het einde van een zeer geslaagde, gezellige en sfeervolle dag.

Mijn naam is Kees van Bezouw en ik ben sinds het begin van dit schooljaar werkzaam op KBS
Effen voor 8 uur per week, ook als concierge, en sinds 1 december op NBS Dirk van Veen, waar
ik vijf ochtenden werkzaam ben.
Ik ben 55 jaar jong, en vader van een dochter en zoon, ook ben ik opa van twee kleinkinderen
(ook een meisje en jongen).

Kees van Bezouw

Ik woon in Breda, in de wijk “De Blauwe Kei” en ben daar actief bij Carnavalsclub De Blauwe Kei,
waarmee we een wagen bouwen voor de grote optocht in Breda en ik ben voorzitter van het
bestuur van het Gemeenschapshuis Erasmus. Binnen dit gemeenschapshuis voer ik diverse
taken uit, van barbeheerder tot klusjesman en inkoper. Dit alles is op vrijwillige basis.
Ik ben, zoals dat tegenwoordig heet, “breed georiënteerd”, en vind veel activiteiten leuk om te
doen. Ik rijd ook graag motor en hou van koken (en eten natuurlijk).
Ik heb de indruk dat ik in een enthousiast team terecht ben gekomen en hoop mijn steentje te
kunnen bijdragen aan een leuk schooljaar voor de kinderen en leerkrachten.

Aangezien onze samenwerking
met 65+-uitzendbureau is gestopt,
hebben we daarmee tevens
afscheid genomen van onze
conciërges Ad en Jaap. Zij zijn
door onze kinderen in ‘t zonnetje
gezet en wij wensen ze beiden het
allerbeste toe!

Wilt u eraan
denken broertjes/
zusjes tijdig in te
schrijven!
Een aanmeldingsformulier is te
vinden op onze
website.
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Leren leren
Vorige keer hebben we u in het Turfje bijgepraat over de lezing van Floor Raeijmaekers over “leren leren”.
“Leren leren” is het leren omgaan met leersituaties, zodat vaardigheden worden geoefend, die kinderen hun
gehele verdere leven kunnen gebruiken. Vaardigheden als: leren plannen, leren doorzetten, zelfvertrouwen
hebben, hulp kunnen en durven vragen, fouten mogen maken, leren omgaan met kritiek, leren omgaan met
tegenslagen en nauwkeurig werken. Deze vaardigheden worden ook wel de executieve functies genoemd. Op
de Dirk van Veen vinden we het belangrijk onze leerlingen in leersituaties te brengen waarin zij deze
vaardigheden kunnen oefenen.

De meeste leerlingen komen binnen de groep ruim voldoende in leersituaties waarin een beroep wordt gedaan
op de executieve functies. Deze leersituaties creëren we doordat we op alle hoofdvakgebieden op drie niveaus
(aanpak) differentiëren:
- De verrijkte aanpak (de zgn. verrijkte groep) waarbij we vooral zien dat de leerling behoefte heeft aan
korte instructie, minder inoefentijd, complexere toepassingsopgaven, meervoudig strategiegebruik en
meer autonomie. Zij “compacten” de leerstof en krijgen verrijkingsstof aangeboden.
- De basisaanpak (de zgn. basisgroep) waarbij we vooral zien dat de leerling behoefte heeft aan basisinstructie, basisopdrachten en oefentijd conform de methode.
- De intensieve aanpak (de zgn. intensieve groep) waarbij we vooral zien dat de leerling behoefte heeft aan
meer of herhaalde instructie, meer leer-en inoefentijd, concrete opdrachten, enkelvoudig strategiegebruik en minder autonomie.
Om te bepalen welke aanpak het beste bij een leerling past is, naast de toetsresultaten, leidend hoeveel instructie en begeleiding een leerling nodig heeft om de leerstofdoelen te bereiken. Dit kan per vakgebied
verschillend zijn.
De leerkrachten en intern begeleider bepalen vier keer per jaar tijdens de groepsbespreking of leerlingen voor
de verschillende hoofdvakgebieden nog in de voor hen juiste groep zitten.
(Vervolg op pagina 6)
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(Vervolg van pagina 5)
Mochten leerlingen, ondanks deze gedifferentieerde aanpak in de klassensituatie, toch nog onvoldoende
in leersituaties komen die een beroep doen op de executieve vaardigheden, dan komt Studio Dirk in
beeld.
De leerkracht kan op elk moment in het schooljaar een leerling aanmelden voor een leerlingbespreking
met de intern begeleider. De leerkracht en de intern begeleider gaan dan samen bekijken wat de leerling

al krijgt aangeboden aan extra verrijking, hoe dat eventueel nog verder kan worden uitgebreid en welke
executieve vaardigheden de leerling onvoldoende kan ontwikkelen in de klassensituatie. Mocht tijdens dit
overleg blijken dat een leerling in Studio Dirk geplaatst zou moeten worden, dan wordt er een geschikt
moment voor instroming bepaald (meestal is dit bij de start van een nieuw project in Studio Dirk).
Kinderen, die deelnemen aan Studio Dirk, worden 2 keer per jaar besproken met de eigen leerkracht,
intern begeleider en de leerkracht van Studio Dirk om te bepalen of deelname aan Studio Dirk wenselijk
blijft.
Het kan namelijk zo zijn dat de leerling bij Studio Dirk zich de executieve vaardigheden eigen heeft g

emaakt, die nog onvoldoende ingeoefend waren of dat uit de resultaten op de (cito-)toetsen blijkt dat de
leerling zich weer voldoende kan gaan ontwikkelen in de klassensituatie. Als hiervan sprake is, vervalt de
meerwaarde van deelname aan Studio Dirk.
Wij hopen alle leerlingen met bovenstaande aanpak zo te kunnen begeleiden dat zij de mogelijkheid
krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat wij hen met een goed gevulde rugzak vol
executieve vaardigheden naar het vervolgonderwijs kunnen laten gaan.
Wilt u meer lezen over executieve functies, dan kunt u de volgende websites bezoeken (als u de CTRL-

knop indrukt tijdens het aanklikken van de site, wordt u meteen doorgelinkt):
https://wij-leren.nl/executieve-functies.php
https://www.bco-onderwijsadvies.nl/sites/bco-onderwijsadvies.nl/files/Whitepaper%20executieve%
20functies.pdf
Wilt u meer lezen over de begeleiding op onze school, dan kunt u op onze website onder downloads bij de
zorgnotitie Ondersteuningsstructuur kijken.
Mochten er nog vragen zijn, loop gerust bij de leerkracht van uw kind binnen.
Chantal Seeters (leerkracht groep 7 en leerkracht Studio Dirk voor de groepen 6-7-8)
Yvonne den Reijer (leerkracht groep 4 en leerkracht Studio Dirk voor de groepen 3-4-5)
Babette Rademakers (intern begeleider groep 1 t/m 8)
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Begintijd school
Op 22 november stuurden wij u al een mail over de begintijd van de school:

Betrokken
leerlingenraad
denkt mee!

“Op de Dirk van Veen is in het verleden, in samenspraak met ouders, gekozen voor onze
huidige lestijden model. In dit model is gekozen voor een inloop bij groep 1-2 vanaf 08.35
uur tot 8.45 uur waarna de deuren sluiten en de les kan beginnen. De leerkrachten openen
voor u de deur in de ochtend. De gehele organisatie van de school en de programma’s van
leerkrachten zijn afgestemd op deze tijden.
Helaas merken wij dat er steeds vaker sprake is van het niet respecteren van onze
begintijd. Kinderen worden ruim voor 08.35 afgezet in school of worden later dan 08.45 uur
afgezet.

Afgelopen weken is de
leerlingenraad weer samen
gekomen om te bespreken wat er
binnen de school speelt.
Er moest een belangrijke keuze
worden gemaakt; welk goed doel
willen we als Dirk van Veen

Langs deze weg willen wij u allen dringend verzoeken om onze begintijden te respecteren

steunen met het opgehaalde geld

en uw kind niet voor 8.35 uur of na 8.45 uur te brengen. Dit geldt ook voor het moment dat

van de kerstborrel.

u traktaties voor uw kind af wil zetten of als u al een jonger kind bij onze opvang heeft afgezet (sluit daarna de deuren van onze school!).

Na een verdieping in de
verschillende doelen is er

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking waardoor de rust in school gewaarborgd blijft

gestemd en gekozen voor “Met je

en we 's ochtends een fijne start met de kinderen kunnen maken.”

hart Breda”. Deze stichting zet
zich in voor kwetsbare ouderen.

Helaas constateren wij nog dagelijks dat kinderen te laat zijn. Mocht dit zo blijven, dan gaan

De leerlingen waren het er over

wij hier echt strenger tegen optreden, dus:

eens dat juist in deze tijd het
belangrijk is om te denken aan
hen die eenzaam en alleen zijn
tijdens de feestdagen.
Een mooie kerstgedachte!

Ouderportaal
Vanaf januari 2020 starten we met het openstellen van het ouderportaal
van ParnasSys. ParnasSys is ons administratie- en volgsysteem waarin
wij de gegevens van de leerlingen bewaren.
Door u als ouders/verzorgers inzage te geven in dit systeem, kunt u goed
op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van uw kind op onze school.
De intentie is om met dit Ouderportaal de communicatie tussen ouders
en school verder te versterken.
De invoering van het Ouderportaal van ParnasSys zal in twee fases verlopen:

Contact opnemen?

fase 1, na de kerstvakantie: inzage personalia, groepen en absenties

Nutsbasisschool Dirk van Veen

fase 2, na de carnavalsvakantie: inzage (methode) toetsen, rapporten en
oudergespreknotities

Laan van Mecklenburg 30
4818 GD Breda
085-3001222

In de eerste schoolweek van het nieuwe jaar zult u een brief van ons
ontvangen met een uitgebreide uitleg over fase 1 en een aparte brief met
daarin de inloggegevens.

info@nbsdirkvanveen.nl
www.nbsdirkvanveen.nl

