
HET TURFJE 
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 Leerlingenraad 
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Voorwoord 
Beste ouders/verzorgers, 

De eerste weken van het schooljaar zitten erop, vandaag begint de herfst-
vakantie. De herfst heeft zich op ons schoolplein al flink laten zien, gelukkig 
hadden we hulp van de leerlingen van groep 8 om het weer netjes te maken. 

We kijken terug op een mooie periode waarin we, ondanks de maatregelen die 
we in acht moeten nemen i.v.m Covid-19, toch maar een mooi alternatief     
zomerfeest konden vieren. De kinderboekenweek bracht ons in andere tijden 
en de Efteling in de magische wereld. Fijn dat we de ouderavonden weer     
konden organiseren. 

Er waren ook perikelen die ons bezig hielden én houden zoals het vinden van 
invallers bij ziekte. Dit was voor Corona al niet makkelijk maar nu vraagt het in 
alle vroegte veel kunst en vliegwerk. Het aanbod van collega’s om een dagje 
extra te werken, hele goede onderwijsassistenten en gemotiveerde stagiaires 
helpen de puzzel te leggen, waar vooral Simone altijd creatief in is. Toch lijkt 
het onvermijdelijk dat er op een dag niemand beschikbaar is. In dat kader    
willen we vragen om het stukje hierover, met de verwijzing naar het beleid, in 
dit Turfje goed te lezen. 

Als team zijn we de afgelopen periode aan de slag gegaan met “Teams” en de 
evaluatie en planning van het onderwijs. Tijdens de groepsbesprekingen zijn 
de kinderen in beeld gebracht en weten we of er al dan niet iets extra’s nodig 
gaat zijn. Op schoolniveau laat de analyse een gelijk beeld zien t.o.v. andere 
jaren. Natuurlijk zegt dit niet direct iets over uw kind. Laat het ons weten als er 
vragen zijn, we maken altijd tijd voor een extra (digitaal) gesprek.  

Vanuit de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn geen wijzigingen voor 
het basisonderwijs naar voren gekomen. Na overleg binnen onze Stichting 
hebben we er echter voor gekozen om toch een aantal maatregelen te nemen 
om zoveel mogelijk bij te dragen aan het terugdringen van de verspreiding van 
het virus. Deze maatregelen betreffen m.n. het aantal personen binnen de 
school. Dit betekent dat we voorlopig alle activiteiten met hulpouders          
stopzetten, zoals o.a. de bieb en dat bij het vieren van een verjaardag ouders 
helaas niet mee komen. Ook hebben we besloten de ouderavond van             
27 en 29 oktober enkel digitaal plaats te laten vinden. Via de leerkracht        
ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek via Teams. Mocht u liever bellen 
dan is dat natuurlijk ook prima, geef dat gerust aan bij de leerkracht. 

Ik sluit af met een “dank jullie wel” voor alle felicitaties die ik heb mogen      
ontvangen n.a.v. mijn aanstelling als directeur op onze mooie school. Ook de 
reactie van de kinderen was hartverwarmend. Ik kijk er naar uit om met hen, 
jullie en ons topteam verder te bouwen aan de toekomst van de Dirk van Veen.  

Voor nu wens ik jullie en de kinderen een mooie week. De invulling zal wellicht 
anders zijn vanwege de beperkingen maar gelukkig zit genieten vaak juist in 
de kleine momenten. 

Graag zien we jullie maandag 26 oktober weer lekker uitgerust terug. 

Namens het hele team van Dirk van Veen, 

Babette Rademakers 

Jaargang 28, Nummer 2  oktober 2020 

Mededeling: De inloopochtenden van de kleuters zoals op de jaarkalender vermeld, 

zullen i.v.m. de Corona-maatregelen niet meer doorgaan tot nader bericht. 

Aangescherpte         
maatregelen Corona 

Om samen de verspreiding van 
Corona tegen te gaan zijn na de 
herfstvakantie de volgende        
afspraken van kracht: 

- Ouderavonden zijn digitaal.          
U ontvangt informatie van de     
leerkracht van uw kind. 

- Ouders komen niet in de school, 
enkel bij uitzondering op afspraak. 

- Helaas ook niet bij verjaardagen 
van jarige kinderen. 

- Geen hulpouders voor bieb,    
uitjes enz.  

Houd u buiten de poort ook       
onderling  afstand? Zorg dragen 
voor een veilige omgeving is de 
verantwoordelijkheid van ons    
allemaal. We hebben er            
vertrouwen in dat we dit samen 
goed doen.  
 
Graag informeren we u ook over 
de zorg die is gedeeld aangaande 
mogelijke desinfectiepunten die we 
zouden installeren. Dit is niet het 
geval. We wassen de handen met 
water en zeep. Als er desinfectie 
gel wordt gebruikt is dit onder     
toezicht van de leerkracht. De    
desinfectiepalen die u weleens ziet 
staan bij de ingang waren voor het 
gebruik bij de informatie avond, de        
vergadering van de ouder-           
commissie en de ouderavonden. 
Wij dragen er zorg voor dat onze 
kinderen hier niet mee in aanraking 
komen.  



 

 

 

 

 

Parro is een eenvoudige app waarmee de communicatie tussen leerkracht en ouders 

makkelijker, sneller en directer gaat! Het valt onder de paraplu van ons                  

administratiesysteem ParnasSys, wat betekent dat de app veilig en vertrouwd is. De 

app is laagdrempelig opgezet, werkt snel en is duidelijk in gebruik. Als ouder bent u 

hierdoor overal direct op de hoogte van de ontwikkelingen op school en van uw kind. 

In de bijlage vindt u een uitgebreide beschrijving over de app en hoe u hem kunt 

downloaden. Vanaf maandag 26 oktober zal iedereen toegang hebben tot Parro en 

omdat deze  app valt en staat met het aantal ouders dat meedoet, willen we u met 

klem vragen de app alvast op uw smartphone of tablet te installeren. Hierdoor loopt u 

geen informatie mis. 

Uiteraard kunt u vragen/onduidelijkheden over Parro aan ons stellen door een mail te 

sturen naar m.vdommelen@nbsdirkvanveen.nl 

Pagina 2 

Vervangingsproblematiek 

In deze tijd, waarin we regelmatig te 

maken krijgen met de afwezigheid 

van leerkrachten i.v.m. Corona-

klachten en - testen, verwijzen wij u 

graag naar de notitie 

‘vervangingsbeleid’ op onze website, 

te vinden bij de protocollen. 

De eerste ziektedag vangen we op 

met een invaller en als deze niet       

beschikbaar is benaderen we onze 

parttimers. Als volgende stap zetten 

we een PABO-student of           

onderwijsassistent onder toezicht in, 

en in het uiterste geval verdelen we 

de groepen, maar dit is nu echter 

i.v.m. Corona geen mogelijkheid. 

Als laatste oplossing krijgt de        

betreffende groep een brief mee dat 

de leerlingen de volgende dag niet 

naar school kunnen komen en wordt 

u per email of Parro hierover         

geïnformeerd. 

De afgelopen weken hebben wij al 

meerdere malen groepsleerkrachten 

niet kunnen vervangen, maar met het    

nodige kunst– en vliegwerk hebben 

we gelukkig de klassen bezet kunnen 

houden. Mocht het aantal zieke 

leerkrachten toenemen, dan zal dat 

niet meer gaan lukken en vragen wij 

bij voorbaat uw begrip hiervoor! 

   Zomerfeest 2020-2021 

Vrijdag 4 september vond, geheel in Corona stijl, het Zomerfeest plaats. De werkgroep heeft geprobeerd om er voor de kinderen 

een zo leuk mogelijke dag van te maken.  

De Dirk maakt het rond en bont was het thema. Alle groepen hebben dit terug laten komen in de versiering die in hal 

werd tentoongesteld. Ronde creaties hingen hier te pronken. Ieder groep heeft hier een eigen creatieve invulling aan gegeven. 

De kinderen maakten het ook bont. Elke groep had iets voorbereid en dat werd, als een soort van bonte avond, voorgedragen 

aan andere groepen.  

De papa’s van de Dirk hadden voor alle kinderen twee geweldige springkussens geregeld. Wat hebben ze daar van genoten. 

Dank jullie wel voor deze geweldige door jullie gesponsorde activiteit. De kinderen zijn  allemaal een ijsje gaan uitkiezen bij Gusti. 

Een traktatie die de kinderen gekregen hebben van alle ouders. Ook dank hiervoor. Het was een bijzondere openingsfestiviteit. 

Anders dan gewend en vertrouwd, maar zeker niet minder geslaagd. Veel dank aan allen die mee hebben 

gewerkt aan het totstandkomen van deze dag! 

Wij hebben een aantal leerlingtafels in twee verschillende maten 

die overbodig zijn geworden, maar te mooi zijn om weg te      

gooien. Heeft u daar interesse in of kent u iemand die we er blij 

mee kunnen maken, dan kunt u per mail contact opnemen met 

onze conciërge Kees: k.vanbezouw@nbsdirkvanveen.nl 

De Radboud Universiteit doet de komende maanden onderzoek onder 

kinderen hoe ze de Corona tijd beleven. De focus ligt daarbij op hoe 

kinderen met het nieuws zijn omgegaan. Mocht u samen met uw kind 

interesse hebben in dealname, dan verwijzen wij u naar bijgaand 

schrijven. 



Sportdag 9 september 2020 – kleuterveld 

Op woensdagochtend 9 september verzamelden alle 

kleuters zich op één van de hockeyvelden van       

Hockeyclub Breda. Daar hadden de juffen en de 

sportdagcommissie 14 verschillende spelletjes 

klaargezet voor de sportdag. De spellen varieerden van 

races met autobanden of op klossen tot                     

behendigheidsspellen zoals kegelen. Maar natuurlijk moesten, voordat er begonnen kon 

worden, eerst de spieren goed opgewarmd worden. Dat hebben de kinderen, samen met 

Juf Bianca, Verele en Angelique, gedaan op ‘Bewegen is gezond’ van Kinderen voor 

Kinderen. Daarna gingen de kinderen in hun eigen groepje met de hulpouders enthousiast 

aan de verschillende activiteiten beginnen. Wat werd er hard gereden met kruiwagens, 

gehockeyd en geworpen met ballen in verschillende groottes! Ook de activiteiten op het 

middenveld, zoals Boeventikkertje, Chinese Muur en de estafette spelletjes bij Juf         

Angelique werden fanatiek en enthousiast gedaan. Halverwege de ochtend was er even 

pauze en tijd voor de zelf meegebrachte snack en drinken. Helaas kwamen daar veel 

wespen op af en daarom werd er besloten om het welverdiende ijsje aan het eind van de 

ochtend te bewaren voor de volgende dag in de klas.    

We kijken terug op een super leuke en sportieve ochtend!  

P.S. We bedanken het OC voor het verzorgen van de koffie en thee. 

Leerlingenraad 

Ook dit schooljaar zijn we weer 
vol enthousiasme gestart met 
de leerlingenraad. Twaalf 
kinderen van groep 6, 7 en 8 
vertegenwoordigen de school, 
zodat wij erachter kunnen 
komen wat er echt bij de     
leerlingen speelt. In het tweede 
deel van vorig schooljaar zijn 
er weinig bijeenkomsten 
geweest i.v.m. de corona. De 
kinderen die toen gekozen zijn, 
mogen ook nu weer de school 
vertegenwoordigen. Dit jaar 
mogen juf Chantal (7B) en 
meneer Remco (7A) 
meedenken met de leerlingen-
raad. Zij zullen dus bij de    
bijeenkomsten aanwezig zijn. 
Dit jaar staan er nog wat ‘oude’ 
taken op de planning, omdat 
we daar vorig jaar niet aan toe 
zijn gekomen. Op dit moment 
zijn we vooral bezig met het 
opgehaalde geld van de     
sponsorloop. Anderhalf jaar 
geleden hebben we veel geld 
opgehaald voor stichting ‘Het 
Vergeten Kind’. Dit goede doel 
is toen door de kinderen 
gekozen. Dat geld moet nog 
worden overgemaakt, dus we 
zijn bezig om daar een      
originele manier voor te 
bedenken en dit natuurlijk uit te 
voeren. Daarnaast staat er al 
langere tijd op de planning dat 
het schoolplein een opfrisbeurt 
kan gebruiken. Komend 
halfjaar zullen we ook daar 
verder over nadenken met 
deze groep.  
 
Wij, de leerlingen van de     
leerlingenraad, juf Chantal en 
meneer Remco, zijn blij dat we 
de leerlingenraad weer kunnen 
oppakken en hopen dat we 
weer wat kunnen betekenen 
voor de Dirk.  
 
Lieve groetjes,                         
de leerlingenraad 
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De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de wijk Zandberg besteden dit schooljaar extra aandacht aan het parkeergedrag 
rondom onze school. Dat gebeurt met name bij de start en aan het einde van de lesdag. Het doel van deze acties is het bevorderen    
van correct parkeergedrag. Het fout parkeren zorgt er namelijk voor dat een verkeerssituatie onoverzichtelijker wordt. Hierdoor         
ontstaan gevaarlijke taferelen voor kinderen en ouders die fietsend of lopend naar school komen. 

De BOA’s zullen controleren op parkeren op, of te dichtbij een kruising, dubbel parkeren, te 
dicht op de zebrapaden en voor een oprit parkeren. 

De eerste keren treden de BOA’s in uniform of ook in burger vooral waarschuwend op. Wie 
zich daarna nog niet houdt aan de geldende regels, kan een bekeuring krijgen.  

Laten we er samen voor zorgen dat we een veilige verkeerssituatie creëren rondom onze 
school! 

Wij vertrouwen op uw medewerking! 

Verklaring van vrijwaring 

Met ingang van dit schooljaar is het verplicht voor ouders dat, als zij voor hun zoon/

dochter bijzonder verlof willen aanvragen dat structureel en onder schooltijd plaatsvindt 

(zoals bezoek extern coach, Talentenlab etc.), zij een vrijwaringsdocument invullen, te 

vinden op onze website bij bijzonder verlof: 

https://nbsdirkvanveen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Verklaring-van-vrijwaring.pdf 

Deze verklaring vrijwaart NBS Dirk van Veen en Stg Nutsscholen Breda van            

aansprakelijkstelling door de ouders voor de kwaliteit van de door externe hulpverlener/- 

organisatie geleverde diensten en/of producten, alsmede eventuele schade of letsel     

ontstaan bij verplaatsing of vervoer van en naar, ontstaan tijdens verblijf bij, of door ex-

terne hulpverlener/organisatie onder lestijd. U kunt deze verklaring inleveren bij de        

administratie. 

https://nbsdirkvanveen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Verklaring-van-vrijwaring.pdf


Verkeersupdate  
 

Groene Voetstappen 

De eerste Groene Voetstappen van het schooljaar zijn een feit en wat zijn 

er veel groene stappen gezet! Zoals uit bijgaande resultaten blijkt, is 87% 

van onze school groen! Dank voor de extra aandacht, het werpt z’n    

vruchten af. Wij hopen in 

maart, als we het project 

herhalen, een nog hoger 

percentage te scoren! Doet 

               u dan ook weer mee?  

 

Oversteekdiploma kleuters  

De belangrijkste voetgangerstaak is oversteken. Goed kunnen oversteken is 

dus een belangrijke voorwaarde voor veilig verkeersgedrag. Omdat kinderen 

al heel jong als voetganger aan het verkeer deelnemen, moet het leren 

oversteken op zo jong mogelijke leeftijd beginnen. Immers zo gauw het 

kind thuis de oprit verlaat, is het een verkeersdeelnemer. Op donderdag 17 

september hebben de kinderen met behulp van onze eigen                       

verkeersbrigadiers geoefend met oversteken en allemaal hun oversteek-

diploma gehaald. 

 

Dinsdag 10 november: Fluordag! 

In de aankomende maanden wordt het steeds later licht en eerder donker. Zien en gezien worden in het 

verkeer is van levensbelang. In samenwerking met Veilig verkeer Nederland en fietsersbond Breda     

willen we op deze dag op school extra aandacht besteden aan de verkeersveiligheid in donkere dagen, 

dit onder de noemer: Fluordag.  

We vragen de kinderen om op dinsdag 10 november met opvallende, fel gekleurde, fluorescerende    

kleding naar school te komen, om het belang van zichtbaarheid in het donker te laten ervaren.  

 

Dinsdag 10 november: Fietscontrole groepen 6, 7 en 8  

Deze dag worden de fietsen van alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 gecontroleerd door               

medewerkers van de fietsbond. Aan de hand van een checklist wordt gekeken of alle verplichte        

onderdelen van de fiets aanwezig en in orde zijn zodat de kinderen weer veilig de weg op kunnen. 

Blind typen is een belangrijke vaardigheid. Op de basisschool én straks in het      

middelbaar onderwijs. Huiswerk is sneller klaar en schoolprestaties verbeteren er 

door, stellen deskundigen vast. Daarom draagt onze school bij aan een goede 

typevaardigheid van onze leerlingen door het aanbieden van informatie over de 

online Typecursus van LOI Kidzz. Alle leerlingen uit groep 6,7 en 8 hebben               

inmiddels een informatiepakket ontvangen. Schrijft u uw kind in via school, dan 

krijgt u € 50,= korting op de prijs. De actie is verlengd en duurt tot 30 oktober, dus 

geef uw kind iets waardevols en lever het inschrijfformulier voor 30 oktober a.s. in 

bij de administratie! 
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Beste ouders en lieve kinderen,  

Via deze weg wil ik mij even kort 

voorstellen. Mijn naam is Huriye 

Kaya. Ik ben 30 jaar en kom uit 

Roosendaal. Sinds 2018 ben ik 

werkzaam in het basisonderwijs. 

Oorspronkelijk kom ik uit het     

bedrijfsleven met een               

communicatieachtergrond. In mijn 

vrije tijd houd ik ervan om te 

lezen, te wandelen en te reizen.  

Sinds 28 september jl. vervang ik 

Manon van den Brand en draai ik 

samen met Chantal van Seeters 

groep 7B. Ik ben werkzaam op 

maandag, dinsdag en woensdag. 

Op donderdag en vrijdag werk ik 

als professor voor Mad Science 

op verschillende scholen.  

Heeft u vragen of wilt u een    

praatje maken, aarzel niet en 

neem gerust contact met mij op. 

Samen met de kinderen gaan we 

er nog een mooi jaar van maken. 

Ik heb er heel 

erg zin in! 

Groetjes,    

Huriye 

 

Dit is de collage van de 1ste techniekweek, die vorige week plaatsvond. Er is gewerkt met de volgende leskisten uit de techniektoren: 

-> er wordt gewerkt aan constructie: kinderen bouwen, op basis van een bouwtekening, enkele 

bouwwerkjes na en bekijken en vergelijken de stabiliteit van deze bouwwerken 

-> fietsband plakken 

-> de auto aandrijving: leerlingen bekijken in de digitale leeromgeving een filmpje van Het 

klokhuis waar ze zien hoe een kart karretje wordt gemaakt. Daarna bekijken ze met de            

materialen uit de leskist hoe de aandrijving van een auto in z’n werk gaat en hoe een               

versnellingsbak werkt. 

-> telefoneren: de leerlingen bekijken hoe geluid over een afstand kan worden               

doorgegeven. En ze leren over mobiele telefonie. 

-> tandwielen toestel bouwen: de leerlingen bouwen eerst een driedimensionale             

basisconstructie met de materialen uit de leskist. Vervolgens plaatsen ze daarop diverse soorten 

tandwielen. Gedurende deze les krijgen ze verscheidene onderzoeksvragen, moeten ze           

hypotheses stellen en deze toetsen aan de hand van de diverse opstellingen. 

Het Cultuuronderwijs 
Er zijn weer veel leuke activiteiten ingekocht vanuit de Ontdekking. 

De groepen 1 en 2 hebben al een grappige voorstelling gezien van Schippers en van 

Vught. Misschien hebben jullie op 28 september wel een grote bus zien staan voor de 

school? In die bus kregen de kleuters een voorstelling over ‘vervelen’. Op 1 en 2 oktober 

kwam Juup van ‘Schippers en van Vught’ een workshop geven in alle kleuterklassen om 

verder te praten en fantaseren over ‘vervelen’.  

 

 

 

 

 

 Breda Photo groepen 7-8   

           Voorstelling in de bus                      

                             groepen 1/ 2 

De groepen 7 en 8 zijn al naar de tentoonstelling van Breda Photo geweest. Met een 

speurtochtboekje konden ze buiten en in het gebouw prachtige, gekke, bijzondere foto’s 

bekijken.  

Wat staat er op het programma tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie?           

(onder voorbehoud van de op dat moment geldende Corona-maatregelen) 

De groepen 3/4 gaan op 30 oktober naar het Chassé om allemaal korte filmpjes te kijken 

en hier opdrachten bij te maken. 

Op 2 en 13 november hebben we ons eerste Rondje Cultuur! Klassen worden gehusseld 

en kinderen krijgen een beeldende- of erfgoed-les bij ons op school.  

Harry Hendricks komt op 10 en 11 december een muziekworkshop geven aan de 

groepen 1 tot en met 6. Hij neemt boomwhackers mee! 

 

Op 19 november komt Claudette van De Vlinderfabriek een workshop geven aan de 

groepen 5. Het thema is ‘Theaterhelden’.  

We zijn benieuwd en doen uiteraard weer verslag in het volgende Turfje. 
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Contact opnemen? 

Nutsbasisschool Dirk van Veen 

Laan van Mecklenburg 30 

4818 GD Breda 

085-3001222 

info@nbsdirkvanveen.nl 

www.nbsdirkvanveen.nl 
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Op 30 september jl. stond een     
ontruimingsoefening gepland. 
Zowel de kinderen op school als 
de kinderen van het 
kinderdagverblijf hebben goed 
kunnen oefenen in het vlot en 
veilig verlaten van het gebouw.  

’s Middags hebben de 
leerkrachten een Coronaproof 
opfriscursus EHBO gehad en zijn 
zij weer up-to-date om daar waar 
nodig hulp te bieden. 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Vanuit het CJG wil ik jullie laten weten dat er ondanks Corona nog steeds de mogelijkheid is om 
vragen te stellen, te sparren en/of een praatje te maken over het opvoeden/opgroeien van je    
kind(eren). Met inachtneming van de regels kunnen we een telefonische afspraak maken, op    
kantoor of een huisbezoek. Ik sluit aan bij wat voor jou als ouder haalbaar en prettig is.  
Ik ben er voor kleine en grote vragen. Vanuit jouw vraag kunnen we samen zoeken naar 
oplossingen die voor jou en jouw situatie werken. Ik merk vaak dat alleen al een gesprek met een 
“buitenstaander” ouders lucht kan geven en het gevoel dat ze het goed doen als ouder en verder 
kunnen. Ik krijg vragen over bedtijden, de hoogte van het zakgeld, wat kan ik wel/niet van mijn 
kind van 7 jaar verwachten, hoe om te gaan met boosheid, scheiding. En telkens weer bemerk ik 
dat elke ouder het beste voor heeft met zijn/haar kind. En vind ik het bijzonder dat ik over zulke 
persoonlijke zaken met ouders mee mag denken. 
 
Ook op de website van het CJG kun je antwoorden vinden op vragen rondom opvoeden/
opgroeien. Denk hierbij aan ‘wat is de gemiddelde schermtijd voor je kind(eren)?’, ‘Hoe gaan we 
om met de scheiding?’, tips in grenzen stellen en/of consequent zijn en informatie over belonen 
en/of straffen etc.  
 
Ik zou zeggen, mail of bel mij gerust als je vragen hebt. De website en mijn gegevens staan    
hieronder vermeld. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
Peter Dekkers 
Mob: 06-12918371 
Mail: peter.dekkers@cjgbreda.nl 
 
Algemene nummer CJG:0800-4440003 
 
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag   
 
www.cjgbreda.nl  

Helaas heeft het Rotary Santa Run Comité Breda 

i.v.m. alle Corona-beperkingen moeten besluiten dat er 

dit jaar op 13 december geen vier- tot vijfhonderd rood 

gekleurde Santa’s door het bos zullen rennen voor het 

goed doel. 

 

 

Zij hopen in 2021 in goede gezondheid weer een mooi 

evenement te kunnen organiseren om geld in te      

zamelen voor opnieuw een of twee goede doelen die 

zich inzetten voor het welzijn van kinderen in Breda. 

Tot dan! 

Ouderbijdrage 

Maandag na de herfstvakantie zal 
onze Stichting Nutsscholen Breda 
de vrijwillige ouderbijdrage, te 
weten € 56,= per leerling, via 
Schoolkassa gaan innen. 

Deze bijdrage staat los van de         
financiële bijdrage aan onze eigen 
Oudercommissie, waarvoor u op        
15  september jl. een verzoek per 
mail heeft ontvangen. Heeft u dit 
nog niet betaald, dan verzoeken 
wij u nogmaals vriendelijk vóór 1 
november € 55,= per kind over 
te maken op IBAN NL44 INGB 
000 379 6293, ten name van 
Oudercommissie Dirk van Veen, 
onder vermelding van de voor- en 
achternaam van uw kind(eren).  

Bedankt! 

Alle teamleden van de Dirk zijn 

op 5 oktober jl. door de 

kinderen/ouders in het         

zonnetje gezet voor de “Dag 

van de Leerkracht”. 

Namens het hele team willen wij 

alle kinderen/ouders hiervoor   

hartelijk bedanken! Wat een        

heerlijke, culinaire verrassing 

was het, daar halen we weer 

een hoop energie uit! 
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