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Beste ouders/verzorgers,
Voordat we allemaal gaan genieten van 2 weken meivakantie -met hopelijk heerlijk
lenteweer- willen we uw aandacht vragen voor ons Turfje. Zoals u van ons gewend
bent, houden we u langs deze weg op de hoogte van alle belangrijke zaken,
veranderingen en laatste ontwikkelingen.
We willen in dit Turfje kort stilstaan bij het feit dat we van twee bijzonder prettige
collega’s afscheid gaan nemen. Zowel juf Roxanne als meneer Anne gaan onze beiden
verlaten voor …jawel, de liefde. Hoe mooi dat ook is en hoewel we Roxanne alle goeds
in Zeeland en Anne een geweldige toekomst in Noorwegen toewensen, is het toch met
pijn in ons hart dat we afscheid gaan nemen. Dit voelen zij beiden overigens ook zo.
We verliezen twee fijne collega’s die niet alleen voor de klas, maar ook binnen allerlei
projecten een geweldige inzet hebben. Heel veel succes in jullie nieuwe leven!
Het spreekt voor zich dat er met het afscheid van de één ook weer kansen ontstaan
voor een ander. Wij zijn dan ook op zoek naar nieuwe collega’s die ons team willen
komen versterken. Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het
volgende schooljaar. Wie werkt met wie, welke klas gaat naar welke collega, welke
groep heeft welke leraar, op welke dag? Het grote gepuzzel is inmiddels weer
begonnen. Het feit dat we twee vacatures hebben maakt een en ander complex, maar
we werken er hard aan ook volgend jaar weer een compleet, prettig en kundig team te
hebben staan. Dit proces wordt dit keer volledig samen met de (P)MR gedaan,
waardoor een ieders input gewaarborgd is.
In dit Turfje vindt u verder o.a. een uitleg van ons inmiddels door de MR en het bestuur
van onze stichting goedgekeurde schoolplan 2019-2022. Dit beleidsdocument beschrijft
onze ambities voor de komende 4 jaar. Verder is er aandacht voor cultuurshock en een
dank aan alle ouders voor hun hulp bij de Rondjes Cultuur.
Wij hopen dat jullie allemaal twee heerlijke weken tegemoet gaan, met tijd voor elkaar
en voor ontspanning. Wij gaan vanuit onze kant de batterijen opladen om daarna tot de
zomer een mooie afsluiting van dit schooljaar te gaan realiseren. De Cito’s zijn achter
de rug, de klanken van de Musical vullen al weer onze aula en de eerste besprekingen
over het volgende zomerfeest zijn alweer geweest; een ding is zeker, ook dit jaar gaat
het weer ontzettend snel! Tot over 2 weken.
Ronald Theuns
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Schoolreisdatum
gewijzigd!
Het lukt ons niet om voldoende bussen te
regelen voor de drie verschillende
bestemmingen die we in gedachten hebben
voor het schoolreisje van 6 juni. Daarom
hebben we besloten de schoolreis te
verplaatsen naar '3e Pinksterdag', oftewel naar
dinsdag 11 juni. Het betreft hier alleen de
groepen 1 t/m 7; de groepen 8 gaan een week
later op kamp. De kinderen van groep 8
hebben dus gewoon les op 11 juni.
We hopen dat deze wijziging geen problemen
oplevert in uw jaarplanner. Wij bieden onze
excuses aan voor de onrust die dit veroorzaakt.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 7 mei zal de schoolfotograaf onze school bezoeken.
Er wordt van elk kind een
individuele foto gemaakt en van
elke groep een groepsfoto. Voor
de achtergrond van de foto’s is
deze keer gekozen voor een
steenachtige achtergrond in de
kleur grijs.
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.
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:
foto.vormGeGeven.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
Yvonne den Reijer (leerkracht
groep 4A, aanwezig op maandag,
dinsdag en woensdag.
y.dreijer@nbsdirkvanveen.nl)
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Schoolplan 2019-2022; vernieuwing op een solide fundament
Wij zijn erg blij met het feit dat ons nieuwe schoolplan de goedkeuring heeft gekregen van zowel
onze MR als van het bestuur van onze stichting. Tijd om u kort mee te nemen ten aanzien van
de inhoud en het proces van totstandkoming van dit 4-jaarlijkse beleidsplan. Het schoolplan
beschrijft in grote lijnen waarvoor wij als Dirk staan en welke onderwijskundige ontwikkeling wij
gezamenlijk met onze kinderen, en u als ouders, willen doormaken. Dit beleidsplan is een
verplichting vanuit de Onderwijsinspectie en wordt hier ook mee gedeeld. Voor u als ouder kunt
u het gehele schoolplan vinden als download op onze website.

Eindtoets 2019

We hebben dit schoolplan met het gehele team samen voorbereid op drie studiedagen, die in het
teken stonden van het schetsen van een helder beeld van onze toekomstidealen en ambities.
Soms werden er deze dagen harde noten gekraakt, kritische kanttekeningen geplaatst maar
altijd met één doel; komen tot een gedragen en gezamenlijk missie en visie voor de Dirk. Wij zijn
zelf tevreden met het eindresultaat maar zijn uiteraard ook benieuwd naar jullie ideeën en
reacties dus schroom niet die met ons te delen.

16-17-18 april hebben de
leerlingen van groep 8 zich
kunnen buigen over de
eindtoets en laten ze zien
wat ze al die jaren hebben
geleerd op Dirk van Veen.

Ontwikkeling en ambitie brengt zeker vernieuwing en afscheid nemen van bepaalde zaken met
zich mee. Zoals de titel van dit stukje al zegt, doen we dit beheerst en weloverwogen … met
behoud van het oude vertrouwde en goede van de Dirk. Wij blijven ook in de toekomst zeer veel
waarde hechten aan een prettig en veilig klimaat waarin kinderen goed tot leren kunnen komen
en zich sociaal-emotioneel te kunnen ontwikkelen. Dit is onze basis; zorgzaam en betrouwbaar
onderwijs met een glimlach, zoals u van ons gewend bent. Cognitief proberen wij onze kinderen
te prikkelen om eruit te halen wat er in zit; taal en rekenen blijven uiteraard onverminderd veel
aandacht krijgen. We willen hier echter in de toekomst ook steeds meer andere vaardigheden
aan toe gaan voegen. Deze ‘niet-schoolse’ of 21e eeuwse vaardigheden, zullen steeds meer aan
belang winnen binnen onze zeer snel veranderende maatschappij. Vaardigheden waar u dan
bijvoorbeeld aan kunt denken zijn: samenwerken, zelfreflectie, ‘leren leren’, media wijsheid,
ondernemingszin etc. Daarnaast willen we het ‘eigenaarschap’ dat onze leerlingen voelen bij hun
eigen leerproces en hun eigen autonomie verder vergroten. Kortom, veel ambitie maar,
nogmaals, met behoud van het bekende.

Om een voorbeeld te geven:

Wij zien onze toekomst met onze kinderen en jullie als hun ouders bijzonder positief tegemoet en
kijken uit naar de samenwerking om onze plannen te verwezenlijken. Wij staan uiteraard
onverminderd open voor jullie suggesties en vragen.

Rondje Cultuur
Maandag 6 mei a.s. start het vierde, en tevens laatste laatste rondje cultuur van dit jaar. De
leerlingen krijgen dan in twee middagen de laatste discipline aangeboden uit het aanbod van
erfgoed, beeldende vorming, theater/muziek en onderzoeken en ontwerpend leren.
Als we door de school lopen tijdens deze middagen, dan worden we zo blij!
Kinderen leren elkaar kennen, maken kennis met andere
leerkrachten en ontdekken nieuwe talenten.
De inzet van de leerlingen en leerkrachten is groot. Bij een aantal
lessen zetten we ook ouders in. Zonder deze hulp zouden veel
activiteiten niet mogelijk zijn! Daarom willen wij alle ouders enorm
bedanken voor alle hulp, echt fijn om op jullie te kunnen rekenen!
BEDANKT!

Beat the street VR-verkeersexperience!!
Als voorbereiding op de verkeersexamens voor de groepen 7 en 8 mochten wij afgelopen week
gebruik maken van een aantal virtual-realitybrillen. Doordat je niks anders kon zien dan het
schermpje leek het net echt alsof je op de fiets zat of op de stoep stond. Wat wel een beetje raar
was, was dat je niet je eigen armen en benen kon zien. Eigenlijk kon je ook helemaal niet naar je
armen en benen kijken omdat je alleen vooruit en opzij moest kijken omdat je anders werd
aangereden door een auto of scooter. Door de verschillende levels werd het lopen of fietsen
steeds een beetje leuker maar ook moeilijker. Wat heel erg leuk en fijn was, was dat je precies
werd uitgelegd hoe je bijvoorbeeld het level moest spelen en wat je daarvoor moest doen. Het
waren zeker een paar geslaagde dagen!
Pien uit groep 8a

Er werd gevraagd hoeveel
180007-7099-29905
ongeveer is, of om het
lidwoord te zoeken in de
volgende zin:
Voor dat moeilijke proefwerk
heb je een mooi cijfer
gehaald. Ze konden kiezen
uit 4 antwoorden.
A voor
B dat
C je
D een
Daarnaast werden er 90
vragen gesteld over
aardrijkskunde, geschiedenis
en natuur en techniek.
Nederland, Europa, de tijd
van Boeren en Jagers,
statische elektriciteit en
ontkieming… alles kwam
aan bod.
Donderdagmiddag zijn de
kinderen lekker gaan chillen.
In groep 8a hebben ze
elkaar ingesmeerd met lekkere maskertjes en 8b ging
naar de boerderij om de puppen van Marieke te
knuffelen.
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Cultuurshock groep 6
De kinderen uit de groepen 6
hebben in de diverse lessen
kennis gemaakt met het
Christendom. We hebben
kennis gemaakt met de
feestdagen vanuit het
Katholiek geloof, een
vluchteling uit Syrië, een
vrijwilliger van de voedselbank is geweest en een
rondleiding in de Grote kerk
van Breda. Aan het eind van
dit project gaan de kinderen
samen met de studenten van
Cultuurshock nog een krant
maken.

Cultuurshock!

8 studenten van Social
Studys van Avans
Hogeschool geven
gastlessen rondom het
thema Wereldgodsdiensten in groep
6 t/m 8.
Synagoge
Voor cultuurshock kwamen
twee studenten ons les geven
over het Jodendom. De
tweede les gingen we op de
fiets naar de synagoge in de
stad. Daar werden we
ontvangen door een Joodse
meneer. Alle jongens kregen
daar een keppeltje. Daarna
mochten we gaan zitten op
de plek waar normaal de
Joodse mannen zaten. Toen
gaf de rabbijn ons allemaal
informatie over het
Jodendom. Wij schreven alle
belangrijke informatie op. We
gaan later met de studenten
een krant over het Jodendom
maken. Daar zullen we alle
informatie die we in de
synagoge hebben gekregen
in verwerken en presenteren.

Maartje en
Bente uit
groep 8a

Gastspreker:
Wesley (docent Avans
en theoloog)
Het gaat over de Islam.
Eigenlijk ziet het Christendom en het Jodendom er
hetzelfde uit. We hebben
geleerd dat ze allemaal een
god hebben, maar ze hebben
een andere profeet. Veel
mensen denken dat de Islam
heel negatief is, maar dat is
het eigenlijk niet. Mensen
denken dat, omdat veel
mensen van de Islam erge
dingen doen om mensen te
bekeren en denken dat god
dat goed vindt, dat is
eigenlijk niet waar. Er
ontstaan ruzies. Om een
echte moslim te zijn moet je
7 rondjes om een grote steen
lopen. Tijdens de Ramadan
moet je vasten van
zonsopgang tot zonsondergang. Moslims bidden
naar het oosten, want daar
ligt de heilige stad Mekka.
Mohammed is de profeet van
de Islam, de Koran is de
bijbel maar dan van de Islam.
Ook Jezus komt hierin voor,
maar hij heet daarin Isa.
Ruben, Alexander en Gijs uit
groep 7b

Bezoek aan de
Moskee
Op vrijdag 12 april gingen we
met de andere groep zeven
naar de Moskee in Breda.
Toen we aankwamen kregen
we al gelijk een warm welkom
van onze gids. Eerst vertelde
hij over de Moskee en het
torentje de minaret. Toen we
naar binnen gingen, moesten
we onze schoenen in kasten
doen. We gingen onze jassen
ophangen en vervolgens
liepen we naar de wasruimte
en daar vertelde die dat
mensen zich daar gingen
wassen. De wasruimte was
nog wel aan het verbouwen,
maar we konden daar wel
naar binnen. Het was meer
voor de mensen van hun
werk gelijk naar de moskee
gingen en geen tijd meer
hadden om naar huis te gaan
en te wassen. We hoorden
allemaal geluiden en hij zei
dat daar een feestje was. We
gingen uit de wasruimte. We
zagen allemaal deuren en hij
vertelde wat er achter zat.
Toen gingen we naar de
ruimte waar ze bidden. Toen
moesten we op de grond
zitten en vertelde hij over het
bidden en over de Imam. We
hebben veel vragen gesteld
en hebben veel geleerd.
Annemijn, Julie C. en Miyuki
uit groep 7b
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Beste ouders,

Beste ouders,

In het najaar van 2018 heb ik samen met
mijn Noorse vriendin Karoline, waarmee ik
nu drie jaar in Breda samenwoon,
besloten komende zomer naar Oslo
(Noorwegen) te verhuizen. Dit betekent
dat ik in januari mijn ontslag heb
ingediend en tot de zomervakantie
werkzaam ben op de Dirk.

Na 7 fijne onderwijsjaren op
Nutsbasisschool Dirk van Veen te hebben
gewerkt, zal ik aan het eind van dit
schooljaar afscheid gaan nemen van
deze school. Samen met mijn man Arco
en zoontje Ruben zal ik een nieuwe stap
in ons leven gaan zetten, een verhuizing
naar Yerseke in het mooie Zeeland. Na
een lange periode van overdenken van
deze stap, hebben we uiteindelijk deze
beslissing genomen. We hopen dat o.a.
de nabijheid van onze familie in Zeeland
veel moois zal opleveren.

Een geweldige, mooie sprong in het
diepe. Inmiddels ken ik de Noorse cultuur
al goed en heb ik ook een sociale kring
opgebouwd. Toch spannend om het
vertrouwde Breda, familie/vrienden en de
Dirk achter me te laten. Ik ga de Dirk dan
ook oprecht missen. De Dirk is voor mij
niet zomaar een school. Het is een plek
waar ik sinds 2013 elke dag met veel
enthousiasme, energie en bevlogenheid
werk. Een school waar ik me thuis voel en
waar ik de kans heb gekregen mij als
professional te ontwikkelen. Van ieder
schooljaar heb ik zowel met de kinderen,
met u als ouders en met mijn collega´s
genoten. Mooi om op verschillende
vlakken te hebben samengewerkt.
Ik kijk met enthousiasme naar het
avontuur dat voor me ligt. In juli
vertrekken Karoline en ik met een vrachtwagen richting het noorden en focus ik
me eerst volledig op het ontwikkelen van
de Noorse taal. Hierdoor hoop ik snel
binnen het Noorse onderwijs te kunnen
werken. Een geweldige uitdaging!
Tot de zomervakantie zal ik mij voor de
volle honderd procent blijven inzetten en
hoop ik het schooljaar fijn af te kunnen
sluiten.

Deze stap betekent ook dat ik vanaf
volgend schooljaar op een andere school
werkzaam zal zijn en dat ik afscheid
neem van mijn werkplek op de Dirk van
Veen.
Na dit schooljaar zal ik terugkijken op 7
waarde- en betekenisvolle onderwijsjaren
waar ik ontzettend veel dankbare
momenten heb ervaren, samen met alle
kinderen, ouders en collega’s. Een plek
waar ik me vanaf dag 1 ontzettend fijn
voel en waar ik met veel plezier,
enthousiasme en bevlogenheid werk. Ik
heb mijn kennis over het vak van de
leerkracht hier mogen ontwikkelen en
verrijken. Ik ben dan ook enorm dankbaar
voor deze fijne en leerzame tijd.
Ook de komende maanden zal ik al mijn
werk met veel enthousiasme, plezier en
bevlogenheid blijven uitvoeren en hoop ik
het schooljaar fijn met elkaar af te ronden.
Dankbaarheid is de mooiste weg naar
geluk…

Op 1 april (geen grap) werd onze
conciërge Ad 80 jaar! Alle kinderen
hebben hem uitgebreid in ‘t zonnetje
gezet! Gefeliciteerd Ad, petje af voor
jouw inzet!

In de afgelopen maanden
hebben wij meegedaan aan
EU-Schoolfruit. De week voor
de vakantie was de laatste
week dat de kinderen fruit
aangeboden kregen vanuit dit
project. Gelieve na de
meivakantie de kinderen dus
zelf weer een gezond
tussendoortje mee te geven!

Takk for den gode tiden på Dirk!

Contact opnemen?
Nutsbasisschool Dirk van Veen
Laan van Mecklenburg 30
4818 GD Breda
085-3001222
info@nbsdirkvanveen.nl
www.nbsdirkvanveen.nl

