
HET TURFJE 
Jaargang 28, Nummer 3  december 2020 

Beste ouders/verzorgers, 

Dat we dit Turfje zouden sturen van achter wederom gesloten deuren, hadden we 
niet verwacht. Uiteraard hoorden ook wij de geluiden van een verlengde          
kerstvakantie, maar hadden toch echt gerekend op een mooie afsluitende week. 
Bij het binnendruppelen van het nieuws gingen we als team in de startblokken. Snel was 
duidelijk dat we er hoe dan ook een mooie dag voor onze kinderen van zouden maken. En dat 
werd het! Over de rode loper, met kerstlampjes en muziek zagen we blije gezichtjes de school 
in komen. De laatste dozen voor de voedselbank werden gebracht en ook werd er gewerkt aan 
iets moois voor een zelf gekozen goed doel. Deze zullen door Simone, Dennis, Mariella en mij 
worden gebracht, maar ook door collega’s die zelf graag het goede doel een bezoek brengen. 
Dat ook de kerstman nog tijd voor ons vond om een oliebol te brengen was een mooie       
afsluiting. Verder in dit Turfje ziet u een paar mooie foto’s van deze dag. 

De afgelopen periode hadden we gelukkig de nodige voorbereidingen getroffen voor             
afstandsonderwijs, voor het geval dat. In een apart stukje in dit Turfje licht ik toe welke keuzes 
we als team hebben gemaakt. Afgelopen dinsdagavond heeft de MR kritisch met ons          
meegekeken, waarvoor dank, en een paar goede adviezen gegeven. We kunnen dus van 
start. We beseffen dat de sluiting een zware wissel gaat trekken op de kinderen en op jullie 
gezinsleven. Naast ouders zijn jullie nu ook juf of meester. Samen gaan we er het beste van 
maken. Stel gerust al uw vragen. Daarvoor kunt u uiteraard altijd terecht bij de leerkracht van 
uw kind. Mochten er andere vragen zijn dan hopen we dat u ook het MT weet te vinden. 

Gisteren is de ouderbrief van Stichting Nutsscholen verstuurd. Om samen de strijd tegen het 
virus aan te gaan en goed afstandsonderwijs te kunnen bieden, vangen we beperkter          
leerlingen op dan tijdens de vorige sluiting. We hopen op uw begrip. We hebben in dit Turfje 
een extra toelichting opgenomen wat betreft cruciale beroepen. 

We kijken uit naar 2021, waarin we samen met jullie, het best denkbare doen voor het      
onderwijs, de zorg voor onze kinderen. Vol vertrouwen kijken wij naar de toekomst waarin we 
elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Wij wensen jullie dan ook een prachtig en vooral        
gezond en liefdevol 2021 toe. 

Namens het team van NBS Dirk van Veen, 

Babette Rademakers 
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 Wat zijn wij weer ongelofelijk trots op het feit 

dat wij afgelopen week maar liefst 430 

gevulde schoendozen aan de voedselbank 

hebben kunnen overhandigen. Hiermee 

worden 430 kinderen in Breda die onder de 

armoedegrens leven blij gemaakt! Dank aan 

alle kinderen en ouders voor jullie bijdrage 

aan deze fantastische actie! 
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Privacy-voorkeuren  

 

 

Inmiddels wordt Parro veelvuldig 

gebruikt en krijgen we van menig 

ouder een positieve reactie op deze 

laagdrempelige manier van          

communiceren en de leuke inkijk in 

de klas en de diverse activiteiten.  

Tot uiterlijk 31 december a.s. is      

het mogelijk de voorkeuren voor    

gebruik beeldmateriaal in Parro        

in te vullen. Mocht u dit nog niet   

hebben gedaan, dan verzoeken      

wij u dit alsnog te doen, anders     

gaan we ervan uit dat u in ieder 

geval geen bezwaar heeft dat            

beeldmateriaal van uw kind via    

Parro (dit is afgeschermd en enkel 

zichtbaar voor de ouders in de      

klas van uw kind) wordt getoond.  

Samen met de stad: ‘WinterChills Breda’ voor kinderen en jongeren’  

Bang om je te vervelen in de kerstvakantie? Na een succesvol SummerviBes de afgelopen 

zomer, start op 20 december het winterprogramma voor kinderen en jongeren: WinterChills.   

WinterChills voorziet in activiteiten in alle wijken van Breda voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 

en jongeren van 13 tot 18 jaar. Er is voor hen een gevarieerd programma van sport- en                 

cultuuractiviteiten en nog veel meer. Dus ook in Coronatijd is er genoeg te beleven.       

Partners in de stad waaronder Breda Actief, Nieuwe Veste, Surplus en Grote Broer en Zus 

organiseren dit programma samen met de gemeente.  

Activiteiten Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar worden in de kerstvakantie met Winter-

Chills verschillende gratis on- en offline activiteiten georganiseerd door heel de stad heen. 

In samenwerking met de gemeente Breda, NAC Breda, mCon Esports en Breda University 

(BAas) organiseert Breda Actief twee grote e-sports toernooien speciaal voor Bredase   

jongeren tussen 10 en 21 jaar. De eerste week is het FIFA21 toernooi. De tweede week 

van de kerstvakantie staat in het teken van Rocket League. De NAC fundagen zorgen voor 

sportieve en muzikale activiteiten voor jongeren tot 18 jaar met een live finale. En natuurlijk 

zijn er tijdens de WinterChills nog veel andere sport & spel en culturele activiteiten in 

verschillende wijken en online. Voorop staat natuurlijk dat alle activiteiten voldoen aan de 

richtlijnen voor Corona die gelden.  

Inschrijven Kinderen en jongeren kunnen zich vanaf komende week voor één of meer  

activiteiten aanmelden via de website www.winterchills.nl. Hier is ook alle informatie over 

de initiatieven en activiteiten van Winterchills, inclusief de activiteitenkalender te vinden. 

Toelichting afstandsonderwijs 

De afgelopen maanden hebben we voorbereidingen getroffen m.b.t. het afstandsonderwijs bij 

een sluiting van onze school. Daarbij hebben we gekeken naar de organisatorische kant 

(Teams, inlogcodes, software) maar ook naar leerdoelen, kansrijke leeractiviteiten in de      

thuiscontext, weektaken, hoe betrekken we ouders als partners en de hoeveelheid online les 

die passend is bij de ontwikkelingsleeftijd van een kind. Hierbij rekening houdend met de druk 

die het thuisonderwijs oplevert binnen een gezin en de beschikbaarheid van het aantal       

devices. 

Zo is het voor jongere kinderen vaak nog  lastig om online les te volgen en zijn instructie-

filmpjes prettig. Het geeft ouders daarnaast de gelegenheid om deze instructie te bekijken op 

een voor hen passend moment i.p.v. een gedicteerd tijdstip. Oudere kinderen kunnen echter   

al veel meer zelfstandig online lessen volgen. We zijn gekomen tot een werkdocument dat een 

goede basis was om snel van start te gaan.  

Uiterlijk morgen ontvangt u als ouder de weektaak en de tijden waarop uw kind online les 

heeft. Hieronder een overzicht van alle groepen. Hierin ziet u dat er een opbouw is gemaakt. 

Zo heeft groep 7 en 8 de hele dag les, groep 5 en 6 een dagdeel, groep 3 en 4 een half      

dagdeel aangevuld met instructiefilmpjes en groep 1-2 een online activiteit per dag. Indien   

nodig worden ook door andere leerjaren instructiefilmpjes toegevoegd. In de bovenbouw     

lopen de contacten vrijwel volledig via de kinderen, bij vragen zal de leerkracht uiteraard u ook 

benaderen (en andersom mag altijd). Voor de andere groepen geldt dat er momenten op de 

dag zijn waarin u als ouder een online afspraak met de leerkracht kunt maken als er vragen 

zijn. Hierover communiceert de leerkracht met u.

 

We gaan proberen om via Teams met een “event” de dag schoolbreed te starten om 8.45 uur. 
Hierover later meer. 

Groep Ochtend Activiteit 

8 a/b en 7 a/b 09.00u -12.00u Starten om 9.00u de dag, volledige dag onlinemomenten 

6a en 6b 09.00u -12.00u Online les gedurende de ochtend 

3a en 4a 09.00u -10.15u Online les / instructie/ contact moment 

3b en 4b 10.15u -11.30u Online les / instructie/ contact moment 

groepen 1-2 11.30u -12.15u Online lesactiviteit 

  Middag   

5a en 5b 13.00u -14.45u 2x online les van 45 min met pauze (afhankelijk van de 
les en behoefte van de kinderen) 

8a/b  en 7 a/b 13.00u -14.45u Starten weer om 13.00u 

Cruciale beroepen 

Stichting Nutsscholen heeft het 

standpunt ingenomen dat er         

noodopvang onder schooltijd      

(8.45 -14.50 uur) is voor ouders die 

beiden een cruciaal beroep             

uitoefenen, dan wel voor leerlingen 

die zich in een kwetsbare situatie       

bevinden. Bij twijfel vragen we u aan 

te tonen dat u beiden een cruciaal 

beroep heeft zodat de noodopvang 

echt toegankelijk blijft voor deze 

doelgroep. We vragen u om ook zelf 

hier goed naar te kijken, m.n. onder 

de advocatuur bestaat                      

onduidelijkheid.  

Noodopvang houdt niet in dat er   

gedurende de gehele dag onderwijs 
wordt gegeven. De opvang wordt 
verzorgd door pedagogische        

medewerkers. Uiteraard dragen we 
er zorg voor dat de kinderen kunnen 
inloggen op de momenten dat de 

leerkracht online lesgeeft. Het kan 
echter zijn dat uw kind na schooltijd 
nog thuiswerk heeft. 

WinterChills 2020 



Sinterklaas 

Op vrijdag 4 december was het dan eindelijk zover. Sinterklaas wilde graag naar school komen, maar zou het wel kunnen door-

gaan? Werkte Sinterklaas niet vanuit huis? In de nacht van 3 op 4 december heeft Sinterklaas stiekem een klein bezoekje gebracht 

aan onze school. Het was wel even wennen voor de goede oude man om weer zo hard te werken. Samen met zijn Pieten besloot 

hij even een dutje te doen in de nieuwe slaapkamer, die de kinderen van de groepen 8 voor hem hebben opgezet en ingericht. In 

de ochtend vonden juffrouw Babette en juffrouw Simone de Sint en de Pieten in de hal. Zij hebben hem wakker gemaakt en       

gevraagd of de groepen 1 t/m 4 op bezoek mochten komen. Elke klas had een optreden voor de Sint ingestudeerd en wat heeft de 

goedheiligman hiervan genoten. Alle klassen hebben enorm hun best gedaan. Als beloning hebben zij een zak vol cadeautjes 

gekregen. Ondertussen waren de groepen 5 t/m 8 bezig met het uitpakken van alle mooie surprises! Sint had hen gevraagd om 

voor elkaar een mooie surprise te maken. Er zijn prachtige kunstwerken de school ingekomen. Wat een creativiteit!!!! In de middag 

kwamen Sint en Piet nog even langs bij deze klassen om de zak met cadeautjes langs te brengen. Want ook hier is hard gewerkt 

en dat mag, volgens de Sint, ook zeker beloond worden. Het verloop van het Sinterklaasfeest was iets anders dan wat de kinderen 

gewend waren, maar Corona of niet, ook dit jaar was het weer een gezellig feest op de Dirk van Veen! De Sint is nu weer terug 

naar Spanje en hopelijk vieren wij volgend jaar het Sinterklaasfeest met heel de school zoals we dat gewend zijn! 

          Met vriendelijke groet, de Sinterklaas-commissie 
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Wilt u eraan denken 

broertjes/zusjes tijdig 

in te schrijven!  

Een aanmeldings-

formulier is te vinden 

op onze website. 

Betaald parkeren 

Zoals al per mail gecommuniceerd wijzen wij u er nogmaals op 
dat vanaf 1 december betaald parkeren in Zandberg en       
omgeving (parkeerzone 1314) is ingevoerd. Vanaf 1 januari 
wordt hierop ook gehandhaafd door de gemeente. 

Dit betekent: 

• De tijden waarop betaald parkeren geldt, zijn in het hele 
gebied van maandag tot en met zaterdag van 
9.00 tot 18.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 20.00 uur. 

• Het tarief voor betaald parkeren is € 1,50 per uur. 

• De winkelstraten Wilhelminastraat en Ginnekenweg zijn 
inloopstraten en daar geldt ‘het eerste kwartier gratis       
parkeren’. 

• Bewoners, ondernemers en een deel van ons team       
parkeren met een vergunning. Parkeren met een                 
vergunning mag in het hele zonegebied 1314 met     
uitzondering van de inloopstraten Wilhelminastraat en 
Ginnekenweg tot aan de kruising Ginnekenweg/
Zandberglaan. 

Voor meer informatie en het stratenoverzicht verwijzen wij jullie 
naar: https://www.breda.nl/zandberg. 

https://www.breda.nl/zandberg
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Kerstfeest 2020 

Afgelopen dinsdag sloten we een bijzonder jaar af. Een jaar waarin vooral veerkracht en flexibiliteit 
werd gevraagd. Dat bleek ook weer toen we maandagavond te horen kregen dat het dinsdag de 
laatste lesdag zou zijn voor onze kinderen. De kerstcommissie heeft direct geschakeld, waardoor 
we de kinderen dinsdagochtend feestelijk konden verwelkomen op de rode lopers. We hebben 
genoten van de Kerstman, het zingen van kerstliedjes, het  maken van windlichtjes voor het goede 
doel en het verzamelen van de dozen voor de voedselbank. Als kers op de taart een glaasje       
bubbels met daarbij de overheerlijke oliebollen gesponsord door de papa’s van de Dirk….waarvoor 
dank! Ook het team werd door deze papa’s in het zonnetje gezet, we zullen proosten op 2021….we 
gaan er samen weer een mooi jaar van maken! 

 

Met gepaste trots… 

We berichtten u er al over in voorgaande Turfjes: de aanpak 

van de leerpleinen van groep 3-4, 5-6 en 7-8. Waar u eerst 

alleen nog schetsen van de plannen kon bewonderen, zijn 

we nu zover dat in de kerstvakantie, in navolging van 

leerplein 3-4 en 7-8, ook het leerplein van groep 5-6        

opgeleverd wordt. Mooie kasten voor bergruimte, fijne werk-

plekken hoog en laag en extra kasten voor onze laptops. We 

zijn er superblij mee en willen dat graag even met u delen. 

Een kleine impressie: 

In de komende periode worden de leerpleinen verder aangekleed, alle jaloezieën 
gereinigd en de kantoren voorzien van raambekleding. En daarna? Daarna is het 
schoolplein aan de beurt! 

 

 

Contact opnemen? 

Nutsbasisschool Dirk van Veen 

Laan van Mecklenburg 30 

4818 GD Breda 

085-3001222 

info@nbsdirkvanveen.nl 

www.nbsdirkvanveen.nl 

Beste ouders, verzorgers en kinderen van Dirk van Veen, 

Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Sandra van Erve en vanaf 4 
januari zal ik als intern begeleider werkzaam zijn op deze leuke school. Samen met mijn    
dochter Valerie van 5 en mijn man René woon ik in Tilburg, al kom ik officieel wel uit Breda    
en ben ik dus ook goed bekend in de stad.  

Momenteel ben ik werkzaam op OBS de Klokkebei in Ulvenhout, hier heb ik al een paar jaar 
ervaring op mogen doen als intern begeleider. Na 12 jaar daar werkzaam geweest te zijn als 
groepsleerkracht en intern begeleider, ben ik nu toe aan een nieuwe uitdaging. Deze heb ik 
gevonden op de Dirk van Veen. 

Ik kijk er erg naar uit om in het nieuwe jaar te gaan starten op school en alle ouders, leerlingen en collega ’s te gaan 
leren kennen, hopelijk zal dit ook snel persoonlijk kunnen!  

Ik wens iedereen mooie kerstdagen en een fijne vakantie. Hopelijk tot snel op de Dirk! 
 


