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Beste ouders,
Morgen is het zover en start de zomervakantie. Gezien de afgelopen periode voelt
dit, ondanks het vooruitzicht van vrije zomerse weken, toch anders dan andere
vakanties. Het is net weer vertrouwd om alle kinderen weer iedere dag te zien.
De afgelopen weken is in halve en hele klassen hard gewerkt. We merkten echter dat
de kinderen ook wel weer moesten “wennen”, zeker toen ze weer allemaal tegelijk
mochten komen. Zo fijn om elkaar te zien maar ook “hoe deden we dat ook alweer?”.
Hier is in alle groepen aandacht voor geweest en de structuren zijn weer gevonden.
We zijn dan ook ontzettend trots op jullie (en een beetje onze) kinderen. We vragen
veel aanpassingen en wat doen ze dat goed. Het verspreid binnenkomen en naar
buiten gaan, het rekening houden met afstand en elkaar, even zorgen voor een
jonger broertje of zusje, een tas meenemen of een fiets op slot zetten. Ondanks dat
blijft het natuurlijk wel heel jammer dat papa en/of mama niet de school in mogen!
Zover we nu kunnen zien blijft dat helaas voorlopig nog wel zo. We wachten
mogelijke wijzigingen af en sturen in de laatste week van de vakantie alle informatie
voor de start van het nieuwe schooljaar.

Komend schooljaar is de
sportdag al op
woensdag 9 september.
Om deze dag tot een succes te
maken hebben we de hulp nodig
van een groot aantal ouders. We
weten nog niet in welke vorm de
sportdag precies kan
plaatsvinden, maar mocht u
willen helpen, houd de datum
dan alvast vrij in uw agenda.

Maar voor het zover is liggen er nog andere mooie taken op ons te wachten. Zo
worden de kantoren in de aula verbouwd en gaan we aan de slag met de leerpleinen.
Deze hadden we graag bij de start van het nieuwe schooljaar in orde gehad, helaas
laat het meubilair iets langer op zich wachten. Maar mooi wordt het! In de laatste
week van de zomervakantie staan er twee studiedagen gepland waarin we verder
gaan met Leren Leren, aan de slag met Teams en de nieuwe app.

Nadere info volgt.

Jaarkalender
Als bijlage bij dit Turfje zit
de jaarkalender. U kunt
deze thuis zelf uitprinten
en ophangen.

Ook zijn we de profielschets voor een nieuwe directeur aan het afronden. Hiervoor
hebben we als volledig team samengewerkt in profielteams om te komen tot een
goede omschrijving. Het bestuur en de MR gaan hiermee de verdere procedure
inrichten.
Tot er een nieuwe directeur is gevonden blijven wij er gezamenlijk voor zorgen dat
alles zo goed mogelijk doorgaat. Zoals u in de brief van onze bestuurder Anette de
Ruiter heeft kunnen lezen, zijn Simone en Dennis het aanspreekpunt als
locatieleiders en Babette als waarnemend directeur. Uiteraard ziet u Dennis ook voor
groep 8 en Babette als intern begeleider aan de slag. Mocht u twijfelen bij wie van
ons u terecht kunt met een vraag, stel deze gerust en wij zorgen er samen voor dat
deze op de juiste plaats terecht komt.
We sluiten af met u allen een heerlijke vakantie toe te wensen. Thuis, in eigen land of
misschien toch de grens over nu het weer kan? Waar u ook verblijft, geniet van
mooie momenten met uw kinderen! Wij zien hen en jullie graag gezond en uitgerust
terug op maandag 24 augustus.
Simone, Dennis en Babette

De kalender is ook te
downloaden vanuit onze
website.
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onder andere:
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Brigadiers gezocht



Vertrekkend voorzitter MR



Schoolspullenlijst ‘20-’21

en nog veel meer ...
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Groepen 8 in het
14 mei 2020:
“Juf, gaat de musical door?”
“Geen idee jongens en meisjes, zal lastig worden.”
8 juni 2020:
“Meester, hoe doen we het nou met de musical?“

Beste ouders
van de Dirk van
Veen,
Ik wil me graag
even
voorstellen:

“We gaan de Diamantroof opvoeren, maar hoe en
wat… wel of geen ouders fysiek aanwezig, wat doen we met broers en zussen en opa’s
en oma’s? We moeten er nog goed over nadenken.”
1-2 juli 2020:
Door de ingang van het Chassé Theater, ontvangen door juf Babette en juf Simone, met
een drankje naar de Jupilerzaal en daar een plaatsje op 1,5 m van de andere ouders.
Gefluister achter het podium tot om 19.00 uur de achtergrondmuziek stopt en het licht
uitgaat … daar komen ze: de juf en meester van groep 8 om vol trots aan te kondigen dat
hun leerlingen er meer dan klaar voor zijn: de opvoering van de eindmusical in het
Chassétheater, inclusief pers, camera’s livestream, rode loper, oorkonde, bloemen en met
TROTSE OUDERS.
En wat zijn we het Chassé dankbaar dat we deze kans hebben gehad. Hartelijk
ontvangen en fijn begeleid, wat een ervaring! Met een krantenartikel in BN DeStem en
een reportage op de site van het AD, maar vooral heel veel blije gezichten op het podium!
Dank je wel Chassé theater en dank je wel ouders die dit mede mogelijk hebben gemaakt.
Maar daarnaast ook een heel groot applaus voor onze groep 8 leerkrachten Sonny,
Marieke, Renate en Dennis die deze ongelofelijke, onuitwisbare ervaring voor onze

Mijn naam is Sonny Hos. Ik ben
29 jaar en een echte Bredanaar.
Misschien hebben jullie mij al een
keer gezien op school. Ik werk nu
ruim 7 jaar als invalleerkracht bij
de Stichting Nutsscholen Breda.
Volgend jaar verandert dit en gaan
jullie mij vaker zien op school.
Twee dagen zal ik voor groep 8
staan naast juffrouw Marieke en
één dag in de week verzorg ik de
lessen bij Studio Dirk voor de
onder- en middenbouw. Buiten het
werk op de Dirk van Veen ben ik
druk bezig met een opleiding
Master Pedagogiek.
In mijn vrije tijd houd ik ervan om
leuke dingen met mijn vriendin te
doen en meters te maken op mijn
skateboard.
Tot ziens op de Dirk!

schoolverlaters in deze tijd van beperkingen toch maar mooi voor elkaar hebben
gekregen!

Groeten,
Sonny Hos

Zomerfeest 2020 … toch een beetje feest
voor de kinderen
In het jaar waarin Koningsdag niet
doorging, het EK voetbal is afgelast, er
een streep is gezet door het
Songfestival……kan ook helaas ons altijd
zo gezellige Zomerfeest niet doorgaan.
Als team vinden we het wel belangrijk om
het schooljaar feestelijk te openen.
Daarom hebben we ervoor gekozen om
er samen met de kinderen op vrijdag
4 september een fijne, bijzondere middag
van te maken.
Het thema wordt “de Dirk maakt het bont!”
We gaan er in iedere klas afzonderlijk een
feestelijk samenzijn van
maken ...
We hebben er zin in!
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Mooie plannen voor het nieuwe schooljaar!
De vakantie moet nog beginnen, maar natuurlijk zijn we ook al lekker bezig met wat
volgend schooljaar ons gaat brengen. Eén van die dingen is de ontwikkeling van
onze leerpleinen. Deze krijgen in het begin van het schooljaar namelijk een heuse
metamorfose. Hier alvast een voorproefje van het leerplein voor groep 3-4:

Meer bergruimte, een plekje om alleen of met een groepje rustig te kunnen werken,
zittend of zelfs staand werken en een knus plekje om even te lezen of bij te kletsen.
Maar ook ruimte om die verfkwasten lekker schoon te maken. Het zit er allemaal in!

Studiedagen
2020-2021

Daarnaast zijn we superblij met de aanschaf van extra tablets en laptops, zodat er
voor alle leerlingen meer mogelijkheden zijn om digitaal aan de slag te kunnen.

20 augustus

Hieronder een voorproefje van de leerpleinen in de bovenbouw:

28 oktober
4 januari

We kunnen niet wachten!
27 januari
14 juli

Beste ouders en teamleden,
Met het vertrek van onze jongste zoon naar de middelbare school eindigt automatisch mijn taak als voorzitter van de
medezeggenschapsraad.
Het neerleggen van mijn rol en werkzaamheden gaat gepaard met een gevoel van weemoedigheid. Immers, in de
afgelopen vijf jaren heb ik met passie en plezier aan de rol van het voorzitterschap een zo goed mogelijke invulling
gegeven.
Afzwaaiend wil ik graag het hele team een reuze compliment geven. Jullie zijn steeds weer veerkrachtig en daadkrachtig,
zorgzaam om alle kinderen didactisch vooruit te stomen zodat ze klaar zijn voor de grote overstap. Jullie inzet en
doorzettingsvermogen, maar bovenal jullie grenzeloos vertrouwen in het kunnen van de kinderen is geweldig. Daar past
maar één gebaar bij: een diepe buiging van dankbaarheid en respect.
Onze “Dirk” kenmerkt zich door een hoge ouderbetrokkenheid. Dat laat zich zien op zoveel manieren: ondersteuning bij de
kleuters tijdens de spelletjesochtend, enthousiaste klassenmoeders die zich tomeloos inzetten voor het wel en wee van alle
klassen, vrolijke Vaders van de Dirk, stille sponsors, helpende handen op het zomerfeest, en last but not least, nagenoeg
iedereen betaalt de ouderbijdrage. Het er gewoon voor de school zijn en klaarstaan voor een gemeenschappelijk belang
mag gekoesterd worden.
Het fijne van de MR is dat je niets alleen doet. In de afgelopen vijf jaren ben ik gezegend geweest met steeds een fijne
groep ouders en teamleden en hebben we gezamenlijk getracht om meedenkend en pratend onze bijdrage te leveren aan
de Dirk.
Ik wens jullie van harte toe dat jullie gestalte blijven geven aan de nutsgedachte “ontdek alles en behoudt het goede” als
basis voor kinderen en voor onszelf. Want we zijn nooit te oud om te leren.
Ik heb gezegd.
Daan van Eibergen Santhagens, vertrekkend voorzitter medezeggenschapsraad
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Volgend schooljaar…
Maandag 24 augustus verwelkomen wij iedereen weer graag voor een nieuw schooljaar, met een nieuwe juf/meester,
een nieuw lokaal, nieuwe werkboeken etc. Ook de schoolspullen horen bij zo’n nieuw schooljaar. U bent van ons de
checklist gewend. Hier is ie weer:
Groep 1-2
O luizenzak
O gymschoentjes
met klittenband
O tas voor hapje

Groep 4
O luizenzak
O stevige
gymschoenen
O gymbroek,
-shirt en -sokken
O gymtas
O stevige tas/rugzak
O 4-ringsmap A4

Groep 5
O luizenzak
O stevige
gymschoenen
O gymbroek,
shirt en -sokken
O gymtas
O stevige tas/rugzak
O dossiermap

Groep 6
O luizenzak
O stevige
gymschoenen
O gymbroek,
-shirt en -sokken
O gymtas
O stevige schooltas
O dossiermap

Groep 7 en 8
O luizenzak
O stevige
gymschoenen
O gymbroek,
-shirt en -sokken
O gymtas
O stevige tas/rugzak
O dossiermap

O plat etui
O 12 kleurpotloden

O 4-ringsmap A4
O 10 kartonnen
tabbladen
O plat etui
O 12 kleurpotloden
O 12 stiften
O liniaal 30 cm
O plakstift
O goede schaar

O 23-ringsmap A4
O 10 kartonnen
tabbladen
O plat etui
O kleurpotloden
O stiften
O liniaal 30 cm
O plakstift
O vulpen/stabilo/pelikan *)

O 4-ringsmap A4
O 10 kartonnen
tabbladen
O plat etui
O 12 kleurpotloden
O 12 stiften
O liniaal 30 cm
O plakstift
O vulpen/stabilo

O goede schaar

O goede schaar

O fineliners (r-zw-gr)
O HB-potlood

O fineliners (r-zw-gr)
O potloden HB

O goede gum
O puntenslijper
O arceer stiften
O eenvoudige
rekenmachine
O schoolagenda met een
weekoverzicht
O in-ear koptelefoontje **)

O goede gum
O puntenslijper
O kladblok
O eenvoudige
rekenmachine
O schoolagenda

O 12 stiften
O elastiekmap
Groep 3
O luizenzak
O gymschoentjes
met klittenband
O gymbroek,
-shirt en -sokken
O gymtas
O stevige tas/rugzak
O plat etui
O plakstift

O in-ear koptelefoontje **)



Controleert u a.u.b. regelmatig de maat van de gymschoenen; wanneer de kinderen in een grotere maat vallen,
moeten doorgaans ook de gymschoenen worden vervangen.



Let u bij de vulpen/stabilo en schaar a.u.b. op de handvoorkeur van uw kind. Voor de schaar hebben wij voorkeur
voor een veilige schaar die past bij de leeftijd van uw kind en het doel; ze moeten er ook mee kunnen knutselen.



Voor gum en puntenslijper pleiten wij in de bovenbouw voor functioneel en stevig boven leuk en grappig.



De rekenmachine die de kinderen vanaf groep 6 gaan gebruiken moet ook functioneel zijn en hoeft alleen te
beschikken over de primaire rekenfuncties.



Wilt u de spullen die zich daarvoor lenen voorzien van de naam van uw kind?

*) Bij het gebruik van de vulpen van school, hoef je geen vullingen mee te nemen. Let op: kies je voor een andere
vulpen, zoals stabile of pelican, dan graag zelf vullingen meenemen.
**) In de bovenbouw werken de leerlingen in toenemende mate met de tablets. Voor het geluid van o.a. filmpjes bij
de lessen, willen we graag in-ear oordopjes. Vanwege de hygiëne beheert iedere leerling zijn eigen (eenvoudig!)
headsetje. Het geluid op onze tablets is overigens begrensd.
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Neon is het nieuwe zwart. En de Dirk
heeft nieuwe brigadiers nodig!
Wees er snel bij voor deze erebaan!
1 ochtend per week
van 8.25 tot 8.45 uur
Voor volgend schooljaar zijn er
minstens 6 nieuwe brigadiers nodig.

Wilt u eraan
denken broertjes/
zusjes tijdig in te
schrijven!
Een aanmeldingsformulier is te
vinden op onze
website.

Aanmelden via de app 06-1031766 of
mail suzanne.euwe@ziggo.nl.
Wij hopen op enthousiaste
reacties, zodat we ook komend
schooljaar de kinderen veilig kunnen
laten oversteken iedere ochtend!

Verandering
TSO schooljaar 2020-2021
In de bijlage van dit Turfje treft u een
brief aan waarin wij u informeren over
de facturatie van de TSO. Deze zal

Bosexcursie Bergen op Zoom
Zon, waterspellen, bbq-en, bonte avond, rare beesten zoeken in het bos en
nachtbraken.

voortaan uitgaan vanuit Stichting
Nutsscholen Breda. De MR heeft deze
aanpassing zorgvuldig bekeken en in
overleg met het MT van onze school

2 groepen 8 en hun 5 begeleiders die toch op bosexcursie mochten … wat
ontzettend fijn en wat was het geweldig!

en de KOBER zijn we tot deze

Met zijn allen hebben we genoten van drie heerlijke dagen in het bos, de
Binnenschelde en de Bergse Heide.

geval vertrouwen op een fijne, goed

Ondanks de hitte hebben ze fanatiek gesport (vooral het kwallenballen in het
water was in trek), maar ook in de nacht waren ze fanatiek in het proberen van
de ene naar de andere bungalow te sneeken (1-0 voor de leiding!).

De brief is ondertekend door Lonneke

Er is veel gelachen en we zijn met het ontbijt- en dinerbuffet erg verwend
geweest. En we hebben een fantastische middag in het klimbos doorgebracht.
Slingerend als apen vlogen ze van de ene boom naar de andere.

constructie gekomen. U kunt in ieder
verzorgde lunchpauze voor uw kind.

Vossenberg-Bloem, de nieuwe
voorzitter van de MR. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u contact met haar
of met Simone Hendrikx opnemen.

Dit jaar kon ook een gedeelte van het team komen om in het bos een spel te
spelen. Dat werd door de kids erg gewaardeerd.
Jammer dat we niet naar Ameland konden, maar BoZ was een meer dan prima
vervanger!

Contact
opnemen?
Nutsbasisschool Dirk van Veen

Wij wensen alle kinderen van groep 8 ontzettend
veel plezier en succes op hun nieuwe school!

Laan van Mecklenburg 30
4818 GD Breda
085-3001222
info@nbsdirkvanveen.nl
wwww.nbsdirkvanveen.nl

