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Beste ouders/verzorgers, 

Maandag is het dan eindelijk zover en mogen we alle kinderen weer 
tegelijk verwelkomen. Een fijn vooruitzicht dat we weer met de gehele 
groep aan de slag kunnen gaan en dat klasgenootjes elkaar niet meer 
hoeven te missen. Naast dit Turfje vindt u de bijlage “We gaan weer 
helemaal open op 8 juni” met alle informatie hieromtrent. De               
gedeeltelijke openstelling is goed verlopen en we hebben alle ver-
trouwen in deze volgende stap. 

Afgelopen periode hebben we een groot beroep gedaan op jullie hulp: 
weektaken, rekenlessen, MyVle … niets is jullie meer vreemd! Dat niet 
alles 100% goed is gegaan, met name ook het helaas haperende     
systeem, daar zijn we ons van bewust. Onze dank voor jullie flexibiliteit 
daarin. We zijn op de achtergrond bezig om hier lering uit te trekken 
voor een mogelijk volgende keer … waarvan we uiteraard hopen dat 
deze niet komt! 

De komende twee weken gaat u meer van ons horen over het afsluiten 
van dit schooljaar. We weten sinds vorige week dat in ieder geval tot het 
einde van het schooljaar ouders niet aanwezig mogen zijn binnen de 
school. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop we                    
oudergesprekken gaan vormgeven. Dit zal in ieder geval een digitale 
variant zijn, waarbij we er uiteraard zorg voor dragen dat er, voor        
iedereen die dit wenst, een moment wordt ingepland. Ook over           
rapporten en de overdracht naar de volgende groep hoort u gauw meer, 
we zijn er druk mee bezig. 

In ieder geval wordt donderdag 11 juni bekend bij welke leerkracht uw 
kind volgend schooljaar in de groep komt! 

Met vriendelijke groet, 

Dennis ,Simone en Babette  

 

 

 

 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 9 juni a.s. zal de school-

fotograaf onze school bezoeken. Er wordt 

van elk kind een individuele foto gemaakt 

en van elke groep een groepsfoto (gelukkig 

zijn alle groepen dan weer compleet), maar 

gezien de richtlijnen zonder leerkracht(en), 

die er later in zullen worden verwerkt. 

Zou u er als ouder zorg voor kunnen dragen 

dat uw kind op school is en dat eventuele 

bezoeken aan tandarts, arts, logopedist en/

of orthodontist op een andere dag gepland 

worden. Er is door de hoeveelheid groepen, 

die onze school momenteel telt, namelijk 

geen mogelijkheid tot uitlopen/wisselen van 

de groepen. 

Het rooster wanneer de kinderen een     

portret foto en groepsfoto moeten laten 

maken wordt doorgegeven via de leerkracht 

van de groep. 

Er is ook dit jaar voor gekozen om geen 

broertjes/zusjesfoto’s te laten maken. 

Binnen 2 á 3 weken worden de foto’s naar 

ons toegestuurd en zullen de foto’s door de 

leerkrachten worden meegegeven aan de 

kinderen.  

U kunt dan thuis kijken of u de foto’s wil 

afnemen of niet. Als de foto’s naar uw zin 

zijn, kunnen de foto’s betaald en eventueel 

nabesteld worden via de website van de 

schoolfotograaf: hulp@vormgeven.nl 

Indien de foto’s niet naar uw zin zijn,      

kunnen de foto’s in de bak bij de            

administratie gedeponeerd worden. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 

contact opnemen met Ronald van Loon 

(leerkracht groep 3B), 

r.vloon@nbsdirkvanveen.nl. 

    Schoolreisdatum 

gewijzigd! 

Helaas heeft Corona roet in het 

eten gegooid van het geplande        

schoolreisje, maar we hebben een 

nieuwe datum: vrijdag 9 oktober 

gaan we gezellig met de groepen    

1 t/m 8 naar de Efteling! 

mailto:Hulp@vormgeven.nl
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Dode Hoek project voor groep 7 

In aangepaste vorm kon het ‘Dode Hoek’ project voor 

de groepen 7 toch doorgaan!  

Op maandagochtend 18 en dinsdagochtend 19 mei 

kregen de kinderen uitleg van gastdocenten uit de 

praktijk en stond er een heuse vuilniswagen voor de 

school geparkeerd waar de kinderen leerden hoe groot de dode 

hoek is. De lessen werden met enthousiasme gegeven en        

ontvangen en de kinderen  waren onder de indruk van alle      

informatie. 

Op deze manier zullen de kinderen uit groep 7 veiliger             
deelnemen aan het verkeer en kennen zij de juiste                   
verkeersregels omtrent grote voertuigen. 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Alles zag er anders uit afgelopen weken, zo ook de        

culturele planning ... 

We hebben het tweede Rondje Cultuur helaas moeten   

afzeggen, net zoals alle ingekochte activiteiten vanuit de 

Ontdekking.  

Voor volgend schooljaar hebben we weer een prachtig   

programma samengesteld. Iedere groep zal ongeveer drie culturele activiteiten     

volgen. We gaan dingen bekijken, zelf ontdekken en we doen ook iets met muziek ...  

We zijn benieuwd, want we hebben ook activiteiten van nieuwe aanbieders            

ingekocht.  

We kijken er naar uit en zullen vast volgend schooljaar weer beroep op jullie doen 

voor hulp bij een Rondje Cultuur of om bijvoorbeeld te rijden naar een voorstelling.  

Groetjes Marleen en Annemiek                                                                                                  

cultuur coördinatoren  

Afscheid groepen 8 

Niets in de afgelopen periode is nog normaal gebleken, 
zo ook niet het afscheid van onze groepen 8. Want bij 
een afscheid van de basisschool hoort uiteraard een 

kamp en een musical en wij zouden de Dirk niet zijn 
als we niet alles in het werk zouden stellen dit niet     
zomaar door Corona te laten vervallen. Dus na een 
intensieve zoektocht hebben we een alternatief        
gevonden binnen alle richtlijnen en gaan we 24, 25 en 26 juni drie dagen op           
bosexcursie in en nabij de Stayokay in Bergen op Zoom. Het hele plan is voorgelegd 
aan het RIVM, aan de gemeente Bergen op Zoom, onze algemeen bestuurder, de 
MR en aan mensen die vanuit verschillende expertises betrokken zijn bij covid-19 
(ook na het hernieuwde protocol van vorige week). Zij zagen allen geen belemmering, 
waren enthousiast en wensten ons veel plezier! Ook de musical kan doorgang vinden 
met dank aan het Chassé theater waar we (met beperkt publiek) op 1 en 2 juli een 
uitvoering zullen verzorgen. Niet normaal toch, zo’n afscheid! 

 

Opvoeden en opgroeien, 
praat erover! 

Beste ouders/verzorgers, 

I.v.m. de richtlijnen rondom 
corona worden er momenteel 
op de scholen geen         
spreekuren gedraaid vanuit 
het CJG. Voorheen hadden      
ouders/verzorgers de          
mogelijkheid om even binnen 
te lopen om vragen te       
stellen, te sparren en/of een 
praatje te maken over het 
opvoeden/opgroeien van je 
kind(eren). Ik kan me goed 
voorstellen dat je in deze    
bijzondere periode misschien 
wel meer en/of andere      
vragen hebt dan voorheen. 
Via deze weg wil ik je laten 
weten dat ik er nog steeds 
voor jullie ben. Je kunt mij 
benaderen per mail of        
telefoon (bellen of appen).     
In uitzonderlijke gevallen     
kunnen we ook face-to-face 
afspreken. Mocht het nu toch 
een drempel zijn om contact 
op te nemen? Op de website 
van het CJG kun je ook veel 
antwoorden vinden op      
vragen rondom opvoeden/
opgroeien. Denk hierbij aan 
wat is de gemiddelde 
schermtijd voor mijn           
kind(eren), tips in grenzen 
stellen of consequent zijn,     
informatie over belonen of 
straffen etc. De website en 
mijn gegevens staan         
hieronder vermeld.   

BLIJF GEZOND! 

Met vriendelijke groet,  

Peter Dekkers 

Wijk CJG-er Zuid Oost 

T 06-12918371 

M peter.dekkers@cjgbreda.nl  

Werkdagen: dinsdag,      
woensdag, donderdag           
(tot 14.30), vrijdag 



 
 
 
 
 
 
 
Mijn naam is Lieke Roelandt en 
vanaf 12 juni vervang ik juf      
Lindsay in groep oranje. In 2017 
ben ik afgestudeerd. Ik heb een 
aantal jaren al met veel plezier 
gewerkt en ik ben net terug van 
mijn reis in Zuid-Oost Azië en 
Nieuw-Zeeland. Ik ben weer      
helemaal klaar voor een volgend 
avontuur en ik heb er heel veel zin 
in om jullie beter te leren kennen 
én om samen veel te leren! 
 

Tot snel! 
 

Hartelijke groeten,  
Lieke 

Sponsoractie van Goldfin  

Vanuit een mooie, positieve     
gedachte doneren Lieke            
Kranendonk en Alexander       
Chevalier, van het bedrijf Goldfin 
Swimshorts, mondkapjes. 

Ze besloten om met zogenoemde 
‘deadstock’ stoffen van de     
zwemshorts, in samenwerking 
met “het Naaiatelier” in Breda, 
stijlvolle, wasbare niet-medische 
mondkapjes te produceren. 

Het Naaiatelier is een bijzondere 
coöperatie waar mensen hun    
talenten kunnen (her)ontdekken.  

Ze bieden leer- en werkplekken 
aan een kleurrijke mix van         
medewerkers.  

Iedereen die een set               
mondmaskers aanschaft doneert 
daarmee een set maskers aan 
een organisatie die de niet-
medische kapjes goed kan        
gebruiken.  

De eerste batch hebben ze aan 
ons team gedoneerd. Voor een 
ieder een mondkapje voor privé-
gebruik … als blijk van waardering 
voor hetgeen wij als team, in deze 
tijd binnen het onderwijs           
betekenen. 

Lieke en Alexander…dank jullie 
wel voor dit prachtige gebaar! 

Pagina 3 

Contact opnemen? 

Nutsbasisschool Dirk van Veen 

Laan van Mecklenburg 30 

4818 GD Breda 

085-3001222 

info@nbsdirkvanveen.nl 

www.nbsdirkvanveen.nl 

 

BreedSaam heeft in de week van 
de krokusvakantie een aantal 
watermonsters laten nemen in 
een 17-tal schoolgebouwen met 
een bouwjaar van voor 1960 
(ook de Dirk van Veen), waar 
mogelijk nog restanten van loden 
waterleidingen aanwezig kunnen 
zijn. 

De watermonsters zijn inmiddels 
in het laboratorium van Aqualab 
onderzocht. Uit de uitslag van de 
watermonsters die op onze 
school zijn genomen blijkt dat de 
loodconcentratie ver onder de 
norm van het RIVM ligt en       
derhalve verwaarloosbaar geacht 
kan worden. Er is er dan ook 
geen reden om verder onderzoek 
te doen of acties te ondernemen. 

Woensdag 1 april startte mijn re-integratie op school. 

Het was bijzonder om in deze tijd weer aan de slag te mogen gaan … 
een bijna lege school en alle leerkrachten on-line in actie met de groep. 

Inmiddels zien we gelukkig alle kinderen weer in de klassen, vanaf 
komende maandag zelfs allemaal samen. 

Het is fijn om de verbondenheid met de Dirk weer te voelen … blij te zijn 
met een productieve dag en met betrokken collega's.  

De vertrouwde werksfeer maakt dan echt het verschil … het is fijn om er 
weer te zijn! 

          Simone Hendrikx 

MR-verkiezingen (oudergeleding) 

Komende weken zullen de verkiezingen 

plaatsvinden voor de oudergeleding in 

de MR. Er zijn twee kandidaten, nadere 

info hierover volgt. De stembiljetten    

worden op maandag 8 juni meegegeven 

aan het jongste kind, dus houd de 

schooltas dan goed in de gaten! 


