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Beste ouders/verzorgers, 

Helaas blijven de temperaturen nog wat achter, maar vanmiddag start 
toch echt de meivakantie. We kijken terug op een fijne periode waarin 
we weer lekker aan de slag mochten met de kinderen, ondanks dat een 
aantal groepen een paar dagen in quarantaine moest blijven. Gelukkig 
zijn er vanaf 17 mei zelftesten beschikbaar voor ons team. Dit preventief 
testen heeft als doel het borgen van de continuïteit van het onderwijs. 
Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Ook mogen we gebruik maken van 
een spoedtest, zodat leerkrachten niet onnodig lang thuis blijven in    
afwachting van de uitslag.  

Alle verdere regels blijven wel gewoon van kracht zoals 1.5 m afstand, 
handen wassen en het dragen van mondkapjes. Door het preventieve 
testen mogen we een beetje verruimen in onderwijsactiviteiten die al 
heel lang niet plaats vinden zoals activiteiten rondom cultuur. De            
groepen blijven wel altijd in hun eigen “bubbel”. 

De kinderen mochten dan gelukkig wel weer naar school, helaas mogen 
we u nog niet ontvangen. Daarom in dit Turfje een apart stukje met “een 
kijkje in de school”, zodat we mooie en leuke momenten toch met u    
kunnen delen. Het voorjaarsontbijt was namelijk heel gezellig en van de 
Koningsspelen werd, ondanks alle regels, enorm genoten.  

Dit was het laatste Turfje dat weer prachtig en zorgvuldig is               
samengesteld door onze duizendpoot Mariella. Vanaf 1 mei gaat zij een 
nieuwe uitdaging aan en komt Marjolijn Burgering ons team versterken. 
Het is Mariëlla van harte gegund, maar we gaan haar allemaal missen! 

Wij wensen u en de kinderen een heerlijke meivakantie. Graag zien we 
iedereen 17 mei weer gezond en uitgerust op school. 

Hartelijke groet namens het team van NBS Dirk van Veen, 

Babette Rademakers  

 

 

 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 25 mei a.s. komer er twee 

schoolfotografen van Face 2 Face om de 

kinderen weer op de jaarlijkse kiek te     

zetten.  

Vanuit Face 2 Face is ons gegarandeerd 

dat het maken van de foto’s met inacht-

neming van de maatregelen vanuit het 

RIVM zullen worden gemaakt. 

Het maken van de portretfoto, als ook de 

groepsfoto, zal dan ook op de vertrouwde 

manier gebeuren. 

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     

portretfoto 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 

De leerlingen van 
groep 8 zijn 
steeds meer 

klaar voor hun 
grote stap naar 

de nieuwe        
VO-school. 

Ze zijn op 
woensdag 28 
april allemaal 
geslaagd voor 
het praktisch 

verkeersexamen. 
Gefeliciteerd!  

Weer 58          
kinderen erbij die 
veilig door Breda 

fietsen! 
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Vernieuwing schoolplein 

Wij zijn begin dit jaar gestart met plannen maken rondom de herinrichting van ons grote schoolplein en het                       

kleuterspeelplein. 

Een commissie met hierin afgevaardigden vanuit het team en de MR hebben samen nagedacht over een ontwerp. 

Vervolgens zijn de leerlingen uit de leerlingenraad aangesloten, zij hebben met input vanuit hun klasgenoten aangegeven 

wat zij graag zouden willen zien.  

Inmiddels heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden naar het bedrijf van EE Speel. Zo maken we samen van onze    

pleinen graag ruimtes die voor iedereen aantrekkelijk zijn om te bewegen, te ontmoeten, te ontdekken en te genieten.  

Het worden groenere pleinen afgestemd op de verschillende leeftijden en op de ontwikkeling en spelbehoeftes van alle 

kinderen op onze school.  

Rennen en ravotten, rustig chillen, klimmen of balanceren, voor elk kind is er ruimte om te doen wat hij of zij wil. 

We kijken enorm uit naar het moment dat we kunnen gaan starten met het daadwerkelijk inrichten …                             

als alles volgens de planning verloopt kunnen we hier in september/oktober mee van start gaan! 

 

 

Verkeersupdate  

Groene Voetstappen 

De tweede Groene Voetstappen van het schooljaar zijn een feit! Juf 

Monique heeft zich weer in het groene kikkerpak gehesen en de        

kinderen geholpen met oversteken. Ook waren er kinderen in het groen 

naar school gekomen, wat goed! Er zijn ook heel veel groene stappen 

gezet! Uit de resultaten blijkt dat hoe ouder de kinderen worden, hoe 

vaker ze zelf te voet of met de fiets komen in plaats van met de auto 

gebracht worden. Dat is een mooie ontwikkeling.   

 

 

 

 

Zoals uit bovenstaande resultaten blijkt, is 86% van onze school groen! 

Dank voor de extra aandacht, het werpt z’n vruchten af.  

Brigadiers gezocht!  

Werk jij het liefst maximaal 20 

minuten per week?  

Houd je graag veel bordjes    

tegelijk in de lucht?  

Sta je graag op (je) strepen?  

Ben je een echte (verkeers-) 

regelaar?  

Wil je het liefst zoveel mogelijk 

leuke mensen ontmoeten?  

En voel jij je nergens te goed 

voor?  

Dan is de functie van brigadier 

bij de Dirk van Veen (m/v) echt 

iets voor jou. Met name voor de 

vrijdagen zijn we nog naarstig 

op zoek. 

Interesse voor deze topbaan? 

Reageer dan snel en stuur een 

mail naar Suzanne Euwe          

(suzanne.euwe@ziggo.nl) 

Hopelijk kunnen wij ook op u        

rekenen! 
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              CITO-eindtoets 

 

20, 21 en 22 april was het doodstil op de bovenverdieping. Groep 8 maakte in opperste concentratie 

hun CITO-eindtoets. 105 vragen over taal, 60 vragen over rekenen en 90 vragen wereldoriëntatie. 

5 van de 25 leerlingen in groep 8 wil de musical. 

Hoeveel procent is dat? 

A 1/5 % 

B 4 % 

C 5 % 

D 20 % 

 

In welke zin zijn de onderstreepte woorden allebei goed     

gespeld? 

A Volgende week gaan ze met de toeringkar naar Portugal. 

B Volgende week gaan ze met de toeringkar naar portugal. 

C Volgende week gaan ze met de touringkar naar Portugal. 

D Volgende week gaan ze met de toeringkar naar portugal. 

 

De kinderen hebben vol overgave aan alle taken gewerkt en ze waren zeer opgelucht dat het er na 

drie ochtenden ploeteren weer op zat.  

Hebben ze dan nu vakantie… natuurlijk niet! ‘s Middags hebben ze een musical uitgekozen waar ze 

de weken na de meivakantie mee aan de slag gaan en op vrijdag werd al het eerste liedje van     

“SABOTAGE OP HET SPOOR” uit volle borst gezongen                                                                                                   

    (naast het Wilhelmus). 

    Na deze 3 spannende dagen een heerlijke                  

Koningsdag gehad met leuke spellen en knutsels. 

 

Leerlingenraad 

 

Het eerste deel van dit schooljaar zit       

er al even op, dus dat betekent dat ook 

de leerlingenraad is veranderd. In de     

groepen 6, 7 en 8 zijn twee nieuwe      

vertegenwoordigers gekozen die deel 

mogen nemen aan de leerlingenraad. 

Ook zijn er nu vier kinderen uit groep 5 

die met ons meedoen tot de                

zomervakantie. We hebben een mooie         

afsluiting gehad met de oude raad.         

Zij mochten namelijk een filmpje         

opnemen en die is verstuurd naar       

stichting “Het Vergeten Kind”.             

Tijdens de sponsorloop van 2019 is er 

ruim € 6000,= opgehaald voor deze    

stichting. Dit moest nog hun kant op,    

dus dat hebben we op een leuke        

manier kunnen afsluiten. Daarnaast    

hebben de leerlingen van de leerlingen-

raad en de andere kinderen uit de klas 

gekeken naar het ontwerp van het      

nieuwe schoolplein. In de klassen zijn    

tips en tops gegeven over het schoolplein 

en de oude- en nieuwe leerlingenraad     

mochten deze tips en tops vertellen aan 

juf Simone. Zo heeft de oude raad het 

stokje op een leuke manier doorgegeven 

aan de nieuwe raad.  

Komende periode zullen wij ons blijven 

focussen op het nieuwe speelplein.    

Daarnaast zullen wij gaan nadenken over 

het actieplan van ‘zo zijn onze manieren’. 

Hoe gaan we die regels binnen de school 

opnieuw introduceren? Er zijn dus weer 

mooie punten waar we met de nieuwe         

leerlingenraad naar gaan kijken.  

 

Lieve groetjes, 

de leerlingenraad 

Op vrijdag 23 april 

hebben we         

Koningsdag gevierd 

op school … 

… en wat was 

het een       

fantastische 

zonnige           

feestelijke 

dag! 



Beste ouders, 

Het laatste Turfje uit mijn hand, want 

per 1 mei a.s. ga ik de Dirk verlaten 

voor een nieuwe uitdaging. Alhoewel 

ik het ontzettend naar mijn zin had op 

deze prachtige school, laat mijn privé-

situatie het weer toe om meer uren te 

gaan werken, iets wat binnen de 

Stichting helaas niet mogelijk was. 

Ik ga aan slag als personeels-

functionaris bij een technisch         

installatiebedrijf in Rijen. 

Met grote dankbaarheid kijk ik terug 

op een enorm plezierige tijd, in een 

warm en betrokken team, en in een 

school vol leerlingen die zich, ieder 

op hun eigen manier, ontwikkelen in 

een veilige en uitdagende omgeving. 

Het contact met u als ouder was ook 

altijd erg prettig en graag bedank ik 

iedereen dan ook voor deze           

fantastische tijd, ik ga de Dirk zeker 

missen. 

Ik wens Marjolijn veel succes en 

vooral veel plezier op de administratie 

en wens iedereen het allerbeste en 

veel geluk toe! 

Lieve groetjes, 

Mariëlla 
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Hittebeleidsplan 

 

Inmiddels is er in overleg met de MR een 

hitteplan opgesteld voor de dagen dat de 

temperatuur in de school (iets) te hoog 

oploopt. U kunt dit plan vinden op onze 

website onder protocollen:                   

Hittebeleidsplan-Nutsbasisschool-Dirk-

van-Veen-januari-2021.pdf 

(nbsdirkvanveen.nl)  

 

                                                         

Mijn naam is Marjolijn Burgering.     

Per 1 mei zal ik de werkzaamheden 

van Mariëlla gaan overnemen. De   

afgelopen jaren heb ik mijn aandacht 

vooral gericht op mijn gezin. Mijn gezin 

bestaat uit mijn partner Raymon,    

Dain (15 jaar) en Saar (13 jaar). Nu de 

kinderen wat ouder zijn is het tijd om 

weer aan de slag te gaan. Voorheen 

heb ik gewerkt als management       

assistent bij Avans Hogeschool. Ik  

wilde graag in een onderwijs-

organisatie terugkeren vandaar mijn 

keuze voor de Dirk van Veen.  

In mijn vrije tijd studeer ik                 

orthomoleculaire voedingsleer en heb 

ik mijn opleiding medisch basiskennis 

afgerond. Daarnaast vind ik interieur 

styling erg leuk wat resulteert in de 

nodige verbouwingen. 

Ik heb onwijs veel zin in deze nieuwe 

uitdaging en hoop jullie dan ook snel 

te zien op de Dirk van Veen! 

Met vriendelijke groet, 

Marjolijn Burgering 

 

Wilt u eraan 

denken broertjes/

zusjes tijdig in te 

schrijven!  

Een aanmeldings-

formulier is te 

vinden op onze 

website. 

Contact opnemen? 

Nutsbasisschool Dirk van Veen 

Laan van Mecklenburg 30 

4818 GD Breda 

085-3001222 

info@nbsdirkvanveen.nl 

www.nbsdirkvanveen.nl 

M.i.v. 1 mei zal het mailadres 

m.vdommelen@nbsdirkvanveen.nl 

niet meer actief zijn. U kunt al uw 

mail sturen naar:                          

info@nbsdirkvanveen.nl 

https://nbsdirkvanveen.nl/wp-content/uploads/2021/02/Hittebeleidsplan-Nutsbasisschool-Dirk-van-Veen-januari-2021.pdf
https://nbsdirkvanveen.nl/wp-content/uploads/2021/02/Hittebeleidsplan-Nutsbasisschool-Dirk-van-Veen-januari-2021.pdf
https://nbsdirkvanveen.nl/wp-content/uploads/2021/02/Hittebeleidsplan-Nutsbasisschool-Dirk-van-Veen-januari-2021.pdf
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Een kijkje in de school … 

Aangezien u als ouder de school conform de Covid-richtlijnen nog steeds niet mag          

betreden, nemen we u graag op deze manier even de school mee in: 

Suus uit 4A levert haar 

huiswerk wel op een heel 

bijzondere manier in ... 

Lente in groep 4A 

Onze conciërge Kees aan de klus 

voor de huishoek groep 1-2 

Groep 8 bouwt zijn eigen boomhutten 

Knikkerbaan groep 3  

Leerpleinen groep 5/6 en 7/8, inclusief alle  

kussens, superleuk/chique geworden! 

Thema Museum in groep 1-2 

Groep 5A: leest kasten vol 

en stapels boeken! 

Groep 4B: iedereen 

klaar? Toetsen maar!  

Knutselen bij 

de BSO 

Beeldende vorming: huisje 

(constructie) van kranten 

en een kudde maken van 

sjablonen en krijt 

1 april …              

kikker in je bil! 

Paasontbijt 


