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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste sneeuw is al weer een feit, de kerstbomen staan,
schaatsen worden geslepen en plannen worden gemaakt voor 2019;
2018 zit er al weer bijna op! Op de valreep wat leesvoer voor bij de
open haard in de vorm van het laatste Turfje van 2018. Net als
voorgaande jaren is ook dit jaar voorbij gevlogen en wordt er alweer
op allerlei manieren teruggekeken op 2018; Top 2000, sportman/vrouw van 2018, TV jaaroverzichten, conferences etc. Uiteraard
kunnen wij dan als Dirk van Veen niet achterblijven en kijken wij ook
kort even terug, om vervolgens de focus weer snel naar voren te
richten, want daar hebben we nog invloed op. We leren van het
verleden en richten onze blik op de toekomst.
Terugkijkend mogen we als team van de Dirk van Veen gepast trots
zijn. In een jaar dat in het teken stond van stakingen, tekort aan
leerkrachten, discussies over werkverdeling, hebben we een positieve
balans. Onze kinderen, ouders en collega’s geven aan in grote lijnen
tevreden te zijn met onze school. Het lijkt erop dat we “zorgzaam en
betrouwbaar onderwijs’ daadwerkelijk ‘met een glimlach’ vormgeven.
Dit is een oprecht compliment aan u als ouders en ook zeker aan jullie
kinderen en onze collega’s. We zijn blijkbaar goed in gesprek met
elkaar en houden elkaar op een prettige wijze scherp met één doel;
het welzijn van onze kinderen.
We hebben veel leuke dingen gedaan; weer een memorabel kamp op
Ameland voor onze groepen acht, introductie van onze ‘Rondjes
Wetenschap en Techniek’, een werkelijk fantastisch zomerfeest ‘Boer
zoekt Dirk’ en vooral veel ‘gewone’ mooie momentjes van een gulle
glimlach op de gezichtjes van onze leerlingen. Helaas hebben we ook
weer verdrietige momenten meegemaakt rondom verlies in onze
school. Ook in verdrietige tijden kenmerkt onze school zich door een
hoge betrokkenheid en de wil om er te zijn voor elkaar. Ook al
realiseren we ons dat dit zaken niet wegneemt, we zijn er van
overtuigd dat dit wel zorgt voor dat positieve lichtpuntje dat we
allemaal soms even nodig hebben. Kortom, we mogen trots zijn op
onze school en kijken vol vertrouwen naar de toekomst. Een toekomst
die momenteel vorm krijgt in een nieuw beleidsplan voor de komende
4 jaar waarover u verder in dit Turfje wordt geïnformeerd.
Wij wensen u heel fijne, warme en liefdevolle feestdagen toe en zien
u in 2019 weer terug om er gezamenlijk weer een mooi jaar van te
maken. Proost en gezondheid!
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Techniek!
“Wat een leuke gekleurde kasten, die wil ik ook!!!”
Wellicht heeft u ze al zien staan op één van onze
leerpleinen: de techniektorens. Vorig jaar
aangeschaft en voorzichtig mee proefgedraaid. Dit
schooljaar staan ze bij de groepen 3 t/m 8 iedere
maand een keer op het programma. Hoe bouw je een huis, een
elektrisch circuitje, hoe werkt een auto, waar zijn katrollen voor, welke
toepassingen kun je bedenken met een elektromotor, bouw een vlot
dat zo goed mogelijk blijft drijven, metsel een huisje met deurpost en
raamkozijn, leren solderen of figuurzagen, gel en tandpasta maken ...
In ieder leerjaar komen steeds 10 nieuwe opdrachten voorbij waar in
kleine groepjes aan gewerkt wordt, met of zonder hulp van een leerling
uit groep 8 of een papa of mama. Inmiddels hebben we de vierde
ronde erop zitten.
Wat zijn we blij met het enthousiasme waarmee er steeds aan de
opdrachten wordt gewerkt. Maar we zijn ook heel blij met de hulp in de
groepen 3 en 4 die we krijgen van ouders of grootouders. Wil je ook
graag helpen, maar ben je niet technisch? Geeft niets, want dat is ook
helemaal niet nodig. Geef je op bij de leerkracht van je kind!

Schoolplan 2019-2022; in kleine zekere stappen op weg naar onze idealen ...
2019 is voor de Dirk van Veen het eerste kalenderjaar in een nieuwe schoolplancyclus. Iedere basisschool in Nederland
heeft de verplichting 1 x per 4 jaar een nieuw schoolplan vorm te geven en te laten goedkeuren door MR en bestuur. Een
schoolplan is feitelijk niets anders dan een beleidsdocument dat handen en voeten geeft aan de ambitie die een school
heeft en op welke wijze hieraan de komende 4 jaar vorm wordt gegeven. In ons geval loopt ons huidige schoolplan tot en
met 2018 en heeft ons nieuwe schoolplan dus een looptijd tot en met 2022.
Als Dirk van Veen hebben wij een bewuste keuze gemaakt om als school een zeer uitgebreid schoolplan te maken in plaats
van een –wellicht meer leesbare- compacte versie. Achterliggende gedachte bij deze keuze is het feit dat we in de huidige
bezetting qua team en schoolleiding nog geen schoolplan gezamenlijk hebben vormgegeven en we de behoefte voelen alle
wezenlijke aspecten van onze school nog eens goed de revue te laten passeren. Het is alleszins reëel te veronderstellen
dat we in de toekomst uiteindelijk naar een compactere versie gaan overstappen.
Een van de belangrijkste doelstellingen van ons schoolplan 2019-2022, is dat het een ‘levend’ document moet worden dat
met enige regelmaat gebruikt, doorgelezen, nageslagen etc. wordt. Om dit te bereiken hebben we een uitgebreid traject
- verdeeld over 3 studiedagen - gelopen waarin onze ambities, missie, visie, etc. vanuit het team zijn vormgegeven.
Ook onze vakspecialisten (rekenen, taal, cultuur, ICT, W&T, zorg/IB) zijn gekend in het vormgeven van het beleid op de
diverse beleidsterreinen. Inmiddels is een kleinere groep collega’s druk bezig om alle geleverde input te verwerken en
uiteindelijk in ons definitieve schoolplan op te tekenen. De tussenbalans is zeer positief en er lijkt een gedegen en breed
gedragen concreet schoolplan te ontstaan dat gedurende het eerste kwartaal van 2019 door zowel MR als stichtingsbestuur
goedgekeurd zal moeten worden. Wij hebben er vertrouwen in dat we dit proces uiteindelijk tot ieders tevredenheid kunnen
doorlopen. Het spreekt voor zich dat wij in een volgende Turfje een samenvatting van de belangrijkste focuspunten van ons
schoolplan zullen geven. Vooruitlopend op en om alvast enigszins de nieuwsgierigheid te prikkelen….: 21e eeuwse
vaardigheden en meer autonomie van de leerling zal zeker terugkomen in onze uiteindelijke ambitie. Het zal u ook niet
verbazen dat wij warmte en veiligheid onverminderd veel aandacht zullen blijven geven.
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Rondje Cultuur
We hebben al weer twee Rondjes Cultuur afgerond dit schooljaar. De leerlingen
hebben kennis gemaakt met twee van de vier disciplines: theater/muziek,
beeldende vorming, cultureel erfgoed en ontwerpend/ontdekkend leren. Van
stambomen maken tot portretten boetseren, van een bezoek aan het Stedelijk
Museum tot aardbevingbestendige huizen bouwen. Van speksteen bewerken tot
bodypercussie maken. Wat hebben we weer veel blije gezichten gezien tijdens
deze middagen!

Even lekker iets anders doen dan het ‘normale’ lesprogramma, bij een andere juf
of meester, in een gemixte klas. Ook mooi om te zien hoe onze leerkrachten
middels deze onderwijsvorm gebruik maken van zijn/haar eigen talenten.

Aangezien deze middagen wel wat extra energie en inzet vergen, is hulp hierbij
altijd van harte welkom. Aanmelden kan via de leerkracht. Ouders die al eens een
handje geholpen hebben, willen we bij deze nogmaals hartelijk bedanken, heel
erg fijn!
Marleen en Annemiek (werkgroep Cultuur)

Sinterklaas
Dit schooljaar was het op de Dirk van Veen weer een groot feest. De kinderen in
de groepen 1 tot en met 4 ontvingen mysterieuze post met daarin pietenkaartjes.
Er is natuurlijk druk gespaard en gewisseld, met als grote verrassing het laatste
pietenkaartje met daarop de Sint, die de goedheiligman zelf meebracht tijdens
zijn bezoek.
De kleuters hebben genoten van het pepernoten bakken met de groepen 7. De
leerlingen van de groepen 7 maakten het deeg en volgden nauwkeurig het
recept en samen kwamen zij dan tot een heerlijk resultaat: pepernoten om van te
smullen!
Op 5 december hebben we er samen met de Sint en zijn pieten een feestelijke
dag van gemaakt. Met dank aan de leerlingen van groep 8, die de Sint met zijn
boot middels een prachtige optocht de school in begeleidden. De leerlingen van
groep 5 tot en met 8 hebben prachtige surprises gemaakt voor elkaar, wat een
creativiteit en gezelligheid. We danken iedereen voor hun enthousiasme en inzet
waardoor het een feestelijke dag is geworden.

Betrokken
leerlingenraad
denkt mee!
Ook dit schooljaar denkt de
leerlingenraad mee over
allerlei onderwerpen binnen
de school. Twee leerlingen uit
elke groep 6, 7 en 8 zijn eind
vorig schooljaar gekozen
door hun eigen groep en
vertegenwoordigen hun
medeleerlingen. In januari
2019 worden er nieuwe
verkiezingen gehouden en zal
ook groep 5 het tweede halve
schooljaar weer aanschuiven.
In het begin van de
bijeenkomsten zijn ze rond de
tafel nog wat onzeker en
bescheiden, maar naar mate
ze de spreekwoordelijke kat
uit de boom hebben gekeken,
worden ze steeds losser. Als
school vinden we het
waardevol dat leerlingen
meedenken en hun stem
laten horen. Niet alleen
dragen ze inhoudelijk bij aan
het leer- en pedagogische
klimaat binnen de school,
maar ook leren ze tijdens
verschillende werkvormen
samenwerken.
De laatste twee maanden
hebben de leerlingen input
geleverd over hoe zij de
leerpleinen het liefst
aangekleed zien en welke
nieuwe materialen op het
schoolplein wenselijk zijn. Uit
zichzelf nemen ze het initiatief
om met bijvoorbeeld Kober of
het MT contact te leggen en
te overleggen over bepaalde
onderwerpen. Eind november
hebben ze zich ook gebogen
over de nieuwe naam voor de
projectgroep, die waren
aangeleverd door de
leerlingen uit alle groepen.
Mede door de leerlingenraad
kunnen we vermelden dat de
projectgroep voortaan als
Studio Dirk door het Dirkse
leven gaat.
Wilt uw zoon/dochter uit
groep 5 t/m 8 ook in de leerlingenraad? Eind januari kan
hij of zij zich opgeven bij zijn/
haar juf of meester!
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Onze kerstgedachte ...

Wilt u
eraan
denken
broertjes/
zusjes
tijdig in te
schrijven!

Kerstmis …een tijd van genieten van gezellig samenzijn.
Met Kerst beseffen we vaak dat we ergens in de basis, diep vanbinnen,
allemaal behoefte hebben aan liefde, warmte en saamhorigheid.
Met Kerst weten we weer wat echt belangrijk is en hoe we het liefst zouden
willen leven.
Een moment van bezinning en verbinding, dat willen we onze kinderen
ook graag meegeven.
We hebben samen dit jaar wederom gezorgd voor goed gevulde dozen voor de
voedselbank.
De opbrengst van de kerstborrel is voor hetzelfde mooie, goede doel.
De groepen 6 hebben kaarten geschreven voor Eet met je hart, een stichting die
kwetsbare ouderen liefdevol verbindt.

Aanmeldingsformulier
te vinden bij downloads
op onze website.

De kinderen uit de bovenbouw hebben een korte presentatie gehad over
Amnesty International. In het nieuwe jaar wordt dit vervolgd middels diverse
themalessen over mensenrechten.
Daarnaast is er gesproken over het schrijven van GRTZ, dit betreft een actie
waarbij kinderen uit de bovenbouw door het schrijven van ansichtkaarten
mensenrechtverdedigers en gewetensgevangenen een steuntje in de rug
kunnen geven.

Studenten Social Works hebben een interactieve presentatie over “de Multi
culturele samenleving” verzorgd.
Aansluitend was er een samenzijn met een
vluchteling uit Syrië … een bijzondere ontmoeting.
Kortom, we geven aandacht aan betekenisvolheid
… juist in de donkere dagen voor Kerst.
Laat ons dan ook genieten van de kleine dingen,
laat ons dankbaar zijn en vooral ook lief zijn voor
de medemens.

Honderden dozen voor de voeselbank

Gastles vluchteling uit Syrië

Opbrengst
kerstborrel
t.b.v. de
voedselbank:
€ 1050,=
Superbedankt
iedereen!

Tevens zou het fijn zijn
als u bij een wijziging
van adres, telefoonnummer, mailadres etc.
dit zo spoedig mogelijk
doorgeeft aan onze
administratie, zodat
alle kindgegevens
up-to-date blijven!

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

