
HET TURFJE 

SAVE THE DATE 

Op vrijdag 30 augustus 

van 17.00 tot 20.00 uur 

vindt het jaarlijkse   

zomerfeest plaats!  

Wij zijn nog steeds op zoek naar 
hulpouders die ons daarbij willen 
helpen. Het zou fijn zijn wanneer 

er ouders zijn die enkele         
activiteiten een half uurtje of een 

uurtje zouden kunnen               
begeleiden. 

Tevens zijn wij zijn op zoek naar 
ouders die het leuk vinden om te 

schminken.  

Interesse? Mail naar               
r.vloon@nbsdirkvanveen.nl 

In deze uitgave 
onder andere: 

 Rondje Cultuur     

nieuwe schooljaar 

 Drie nieuwe collega’s 

stellen zich aan u 

voor 

 Schoolreis 

 Protocol              

‘weer-code Rood’ 

en nog veel meer ... 

Beste ouders/verzorgers, 

De eerste hittegolf is weer achter de rug, mensen krijgen jeuk van de eikenprocessierups, 
BBQ’s draaien overuren en terrasjes doen goede zaken. Jawel, de zomer is gearriveerd en 
daarmee ook het naderende einde van het schooljaar. Tegen de tijd dat u dit leest, is de        
vakantie inmiddels begonnen en is de vlag op ons schoolplein voor 6 weken gestreken.        
Uitrusten, opladen, tijd voor familie, vrienden en kinderen is het devies! Een mooi moment om 
even terug te kijken. Het einde van een schooljaar betekent ook weer het begin van een nieuwe 
schooljaar. Wij zijn verheugd u een aantal nieuwe collega’s voor te stellen: Remco Bisschop in 
groep 7, Hilde Verhaert in groep 6 en Jelly Veurman als onderwijsassistent. Helaas betekent dit 
wel dat we twee gerespecteerde collega’s, Roxanne en Anne, kwijtraken. Wij bedanken hen 
voor hun inzet, zullen hen zeker missen en wensen hen veel succes en geluk toe in              
respectievelijk Yerseke en Oslo. 

Allereerst hebben we -ondanks de nodige uitdagingen- in grote lijnen een fijn jaar met elkaar   
gehad. Gelukkig hebben we iedere dag veel lachende en blije gezichten gezien. Voorzichtig 
trekken we dan ook de conclusie dat we onze slogan ‘Betrouwbaar en zorgzaam onderwijs met 
een glimlach’ zeer behoorlijk in de praktijk hebben gebracht. De tussenresultaten 
(eindresultaten worden op een later tijdstip met jullie gedeeld!) van de vragenlijst rondom het 
veiligheidsgevoel van leerlingen wijst ook die richting op; het overgrote deel van onze leerlingen 
voelt zich fijn bij ons. Dit is wat ons betreft de basis om tot leren te kunnen komen. Wij           
realiseren ons terdege dat natuurlijk niet altijd alles perfect gaat en wij het soms ook wel eens 
met u oneens zijn geweest. Onze ervaring is echter dat dit altijd met wederzijds respect en met 
het oog voor de kinderen uiteindelijk professioneel is opgelost, waarvoor dank! 

Dat niet alles altijd van een leien dakje gaat heeft een aantal van jullie ook gemerkt. Ook de Dirk 
heeft dit jaar last gehad van het tekort aan invalskrachten, helaas gecombineerd met een aantal 
langdurige zieken in ons team. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een stevig beroep is gedaan op 
het geduld van zowel onze kinderen, jullie als ouders en op ons als team. Het was soms alle 
zeilen bijzetten om onze groepen bezet te houden. Mede dankzij de flexibiliteit van vaste en 
tijdelijke collega’s, is dit redelijk gelukt. Dit tekort zal zich zeker doorzetten in de toekomst en 
zelfs verergeren. Als stichting zijn we druk doende ons te wapenen tegen deze ongewenste 
ontwikkeling. Naar het zich nu laat aanzien zal een aantal collega’s na de zomervakantie       
gelukkig weer terug zijn en dat gaat ons zeker helpen. 

Gelukkig hebben we voornamelijk veel positieve dingen meegemaakt als team. We hebben 
gezamenlijk als team met de MR een mooi schoolplan (beleidsplan) vormgegeven dat er mede 
voor gaat zorgen dat de Dirk ook in de toekomst een goede en fijne plek voor de kinderen blijft; 
het uitbreiden van onze Gelukslessen van groep 1 t/m 8 gaat hier zeker een extra impuls aan 
geven. Naast een zeer mooie eind CITO-score van 544,2 gemiddeld, hebben we ook een    
lovende beoordeling van de Inspecteur gehad die ons in januari heeft bezocht. Al met al reden 
genoeg om trots te zijn op het team van de Dirk. Zoals vaak gezegd, dit kunnen we alleen   
samen. Als onze kinderen, u als ouder en wij als team hetzelfde uitstralen en dezelfde zaken 
belangrijk vinden, goed in gesprek zijn en onze kinderen zien, zijn we een ijzersterk collectief. 
Op de valreep van de zomervakantie wil ik u hiervoor dan ook hartelijk bedanken namens het 
hele team. 

Wij gaan genieten van een heerlijke zomervakantie en zien u graag terug in augustus. Een heel 
fijne vakantie, geniet van alle dingen die voor u belangrijk zijn in het leven. 

Mede namens het team, 

Simone Hendrikx                                                                                                                       
Ronald Theuns 
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Jaarkalender 

Als bijlage bij dit Turfje zit 

de jaarkalender. U kunt 
deze thuis zelf uitprinten 

en ophangen. 

De kalender is ook te 

downloaden vanuit onze 
website. 

De Dirk heeft zich afgelopen school-

jaar weer van de sportiefste kant laten 

zien: de meiden van groep 8 tweede 

plaats bij het schoolvoetbaltoernooi en 

bij het schoolhockeytoernooi was de 

eerste, tweede en derde plaats voor 

de Dirk. Super gedaan! 



Rondje Cultuur nieuwe schooljaar 
Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen schooljaar hebben de leerlingen 
vier Rondjes Cultuur gevolgd (in totaal acht 
middagen).  

Daarnaast was er een aantal activiteiten   
ingekocht via de Ontdekking. 

Misschien heeft u van uw zoon/dochter wel 
terug gehoord dat er een rapper in de klas 
kwam, een schrijver, dat er een bezoekje aan 
de Grote Kerk is gebracht, of dat er een   
dansworkshop is gegeven… 

Wat was het een leuk cultureel schooljaar! Alle ouders die hebben geholpen, heel 
veel dank! 

Volgend schooljaar ziet het culturele aanbod er iets anders uit. Het programma van 
de Ontdekking is namelijk aangepast. Hierdoor hebben we veel leuke workshops, 
uitjes en voorstellingen kunnen inkopen. Iedere leerling ontmoet meerdere kunst-
professionals en iedere leerling neemt deel aan actieve- en toegankelijke activiteiten. 

Omdat we meer activiteiten vanuit de Ontdekking hebben ingekocht, zullen we     
volgend schooljaar het aantal rondjes Cultuur iets terugschroeven. We houden de 
disciplines erfgoed en beeldende vorming. Wij hopen zo volgend schooljaar ook weer 
op een leuk en leerzaam cultureel jaar. 

Marleen en Annemiek 
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Brakkenfestival 
 
In de eerste week van de zomervakantie staat een geweldig evenement voor jullie voor de deur: het Brakkenfestival! 
Dit jaar alweer voor de 31e keer! Hier kun je vijf dagen spelen op allerlei leuke manieren. Je kunt op springkussens, jezelf laten 
schminken, koekjes bakken, bloemschikken, voetballen en nog veel meer. In totaal kun je kiezen uit meer dan 80 activiteiten!  
Kom jij ook? 
 
Wat:  
Brakkenfestival bij Schaats– en Racketcentrum Breda 
 
Wanneer:  
Van maandag 8 juli tot en met vrijdag 12 juli 2019 
Dagelijks van 10:00 tot 16:00 uur 
 
Voor wie: 
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar 
 
Wat kost het?  voor de ouders/verzorgers 
Een dagkaart kost €7,00 per kind in de voorverkoop (online betaalt u €1,00 administratiekosten) en €10,00 per kind aan de poort.  
Wanneer u in het bezit bent van een BredaPas kost een dagkaart €1,00 per kind in de voorverkoop en €5,00 per kind aan de 
poort, waarbij een BredaPas + geldig legitimatiebewijs verplicht zijn. Dagkaarten voor BredaPas houders zijn enkel verkrijgbaar 
bij Surplus Welzijn of aan de poort, en in de Kunstijsbaan. 
 
Voor meer informatie zie: www.brakkenfestival.nl 

Afscheidslied                 

schooljaar 2018-2019 

(Wilhelmus)  

Vandaag begi-int de vakantie 

We blazen het jaa-aar weer 

uit. 

De school sluit nu-u zij-ijn 

deuren 

We gaan er tu-ussenuit. 

Word het zee of strand 

Of gaan jullie ergens anders 

naar toe. 

Wij wensen jullie veel mooie 

weken 

Met elkander nu toe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor degenen die mij nog niet kennen zal 

ik mezelf even voorstellen. Ik heb de  af-

gelopen 2 jaar invalwerk gedaan op de 

Dirk van Veen en heb nu een vaste      

aanstelling gekregen waar ik heel blij mee 

ben. 

Mijn naam is Jelly Veurman en woon   

alweer 7 jaar in het mooie Brabant waar ik 

als invaller bij veel verschillende scholen 

als onderwijsassistent in Breda en       

omgeving heb gewerkt. Daardoor heb ik 

op verschillende manieren kennis       

opgedaan in het onderwijs. 

Hiervoor heb ik in Drenthe gewoond en 

ben daar mijn loopbaan/carrière als    

bloemist  begonnen.  Dat was een       

geweldige creatieve periode, maar mijn 

passie lag daar niet echt. Toen mijn    

kinderen naar school gingen heb ik daar 

veel geholpen en merkte dat ik me daar 

beter op mijn plek voelde. Ik ben de    

opleiding voor onderwijsassistent gaan 

volgen en sinds 1999 in het onderwijs aan 

het werk. 

Mijn hart en passie liggen bij het werken 

met kinderen. Dit doe ik met veel plezier,   

gedrevenheid en met overtuiging. 

Ik heb dan ook ontzettend veel zin in het 
nieuwe schooljaar. Maar eerst voor      

iedereen een fijne vakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Ouders,  

Mijn naam is Hilde Verhaert en            
aankomend schooljaar ga ik starten als 
leerkracht van groep 6. Als duo collega 
van Annemiek kan ik niet wachten om 
deze uitdaging aan te gaan. Al ruim een 
jaar ben ik werkzaam op de Dirk, mijn 
taak was voornamelijk het extra onder-
steunen van leerlingen in de midden-
bouw. Dus het kan best dat jullie mij in de 
wandelgangen al hebben zien rondlopen.  
Afgelopen periode heb ik ervaren dat ik 
het onwijs naar mijn zin heb op deze 
school en ik toe ben aan een nieuwe   
uitdaging.  
 
Ik ben 28 jaar en vind het leuk om te    
kickboksen, te koken voor vrienden,   
festivals te bezoeken en te lezen. Sinds 
twee jaar woon ik weer terug in Breda na 
een paar jaar in Amsterdam te hebben 
gewoond en gewerkt. Ik heb een heel fijn 
huisje in het centrum en vind het heerlijk 
om dagelijks fietsend naar de Dirk te  
komen.  

Ik kijk er naar uit om na de zomervakantie 
te gaan knallen in de bovenbouw.  

Fijne vakantie en tot in augustus! 
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Beste ouders van de Dirk van Veen, 
 
Komend schooljaar mag ik starten in 

groep 7A op de Dirk van Veen. Mijn 
naam is Remco Bisschop, ik ben 25 
jaar oud en sinds 2 jaar woon ik in 

Breda. Afgelopen schooljaar heb ik 
mijn LIO-stage gelopen in groep 6B 
op de Dirk van Veen. Deze stage 

heb ik succesvol afgerond waardoor 
ik nu mag beginnen als groeps-
leerkracht van groep 7. Voordat ik 

aan de Pabo begon, heb ik een Cios 
opleiding afgerond. Na het Cios heb 
ik een jaar in buitensport gewerkt 

(dat was mijn specialisatie), maar 
uiteindelijk heb ik er toch voor     
gekozen om het onderwijs in te 

gaan. In mijn vrije tijd vind ik het 
heerlijk om te wandelen in het bos, 
een stuk te gaan fietsen of even 

naar het centrum van Breda te 
gaan. Daarbij heb ik vroeger altijd 
gevolleybald, maar sinds mijn    

verhuizing naar Breda ben ik hier-
mee gestopt. Binnenkort hoop ik dat 
weer op te pakken.  

Ik heb enorm veel zin in mijn nieuwe 
uitdaging op de Dirk van Veen. We 
zullen elkaar vast wel eens         

tegenkomen en als jullie nog vragen 
hebben, mag je die altijd stellen.  

 
Groetjes, 
Remco Bisschop 

(nieuwe) leerkracht groep 7A 



Schoolreis 
Zoals voor het hele leven geldt, geldt dat ook voor de schoolreiscommissie: je moet keuzes 
maken! Dat begint natuurlijk bij het kiezen voor een bestemming en een bijpassend budget. 
Over dat laatste zijn we het al jaren eens; dat moet niet uitkomen boven de 25 euro. Ook 
op het gebied van de bestemmingen hebben we een verleden en kennen we heel wat   
leuke parken en plekken waarvan we weten dat we daar veilig en verantwoord met de  
kinderen naar toe kunnen en die ze bovendien ook leuk vinden. 
Daarbij kiezen we er voor om ‘gescheiden’ op reis te gaan; kinderen van de kleutergroepen 
naar een andere plek dan de kinderen uit bijvoorbeeld groep 6&7. We kozen er dit jaar voor 
om geen beroep op ouders te hoeven doen voor de begeleiding. Het is óf heel moeilijk om 
voldoende begeleiding te krijgen óf je moet ouders teleurstellen die niet mee mogen. De 
bestemmingen van dit jaar kenden we zo goed dat we wisten dat we aan team en         
stagiaires voldoende begeleiding hadden. We moesten ook kiezen voor wel of geen lunch 
aanbieden. Buiten de budgettaire problemen die dat zou opleveren, vonden we ook het 
aanbod in de diverse bestemmingen té eenzijdig, en daarom besloten we de kinderen een 
eigen lunchpakket te laten meenemen. We maakten dan ook nog eens de keuze om vanaf 
school te vertrekken, al was dat met een arsenaal van 7 grote bussen voor alle 399    
(groep 1 t/m 7) kinderen geen sinecure!  

We hadden allemaal op 11 juni een fantastische dag en zijn blij met de uitkomst van al   
onze overwegingen. 

Volgend schooljaar bestaat onze school 65 jaar en het is een goede traditie dat we in dat 
jaar met alle kinderen, dus ook die van groep 8, naar de Efteling gaan. Als we die traditie in 
stand houden hoeven we veel minder beslissingen te nemen, maar zullen we wel weer een 
fors aantal ouders nodig hebben! Schrijf 19 mei 2020 maar vast in de agenda! 

 

Studiedagen 

2019-2020 

11 september 

30 oktober 

6 januari 

Studiemiddagen 

2019-2020 

13 november 

11 maart 

8 april 

20 mei 

1 juli 
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Linde Veldkamp en Lauren Struijs hebben        

cupcakes verkocht in hun wijk en € 9,= opgehaald 

t.b.v. het schoolplein! Wat een super initiatief.    

Bedankt meiden!  

Dus mochten jullie kinderen zich in de vakantie 

vervelen … wij zijn blij met iedere bijdrage! 

Protocol ‘weer-code Rood’ 

Door onze Stichting is er een nieuw protocol opgesteld, namelijk die van              

‘weer-code Rood’. Indien het KNMI extreme weersomstandigheden voorziet 

bestaat de mogelijkheid dat er een landelijke weerswaarschuwing wordt   

afgegeven die aankondigt dat er een grote kans bestaat op de komst van 

extreem weer dat het gevaarlijk maakt om buitenshuis te zijn. Daarbij maakt 

men gebruik van de termen ‘weer-code oranje’ en ‘weer-code rood’. Bij 

‘weer-code oranje’ is er sprake van weersomstandigheden die vragen om 

voorzichtigheid in het verkeer en die risico’s voor schade aan natuur en   

gebouwen doen ontstaan. Bij ‘weer-code rood’ is er sprake van            

weersomstandigheden die gevaar opleveren voor deelname aan het verkeer 

en die een grote kans op schade aan natuur en gebouwen veroorzaken. 

Voor scholen is met name de aankondiging van een weersalarm ‘weer-code 

rood’ van betekenis voor hun functioneren. Dit protocol beschrijft hoe     

scholen om zullen gaan met een ‘weer-code rood’ aankondiging.   

Het protocol is te vinden op onze website:  

http://www.nbsdirkvanveen.nl/downloads/protocollen/ 

Lees hem goed door, zodat u op de hoogte bent! 

http://www.nbsdirkvanveen.nl/downloads/protocollen/


Volgend schooljaar… 
Maandag 19 augustus staan om 8:35 uur alle leerkrachten weer op het plein om iedereen te verwelkomen. 

We verheugen ons nu al op die nieuwe start. Nieuwe juf/meester, nieuw lokaal, nieuwe werkboeken etc.                       

Ook de schoolspullen horen bij zo’n nieuw schooljaar. U bent van ons de checklist gewend. Hier is ie weer: 

 Controleert u a.u.b. regelmatig de maat van de gymschoenen; wanneer de kinderen in een grotere 

maat vallen, moeten doorgaans ook de gymschoenen worden vervangen. 

 Let u bij de vulpen/stabilo en schaar a.u.b. op de handvoorkeur van uw kind. Voor de schaar hebben 

wij voorkeur voor een veilige schaar die past bij de leeftijd van uw kind en het doel; ze moeten er ook 

mee kunnen knutselen. 

 Voor gum en puntenslijper pleiten wij in de bovenbouw voor functioneel en stevig boven leuk en    

grappig. 

 De rekenmachine die de kinderen vanaf groep 6 gaan gebruiken moet ook functioneel zijn en hoeven 

alleen te beschikken over de primaire rekenfuncties. 

 Wilt u de spullen die zich daarvoor lenen voorzien van de naam van uw kind? 

*)    In de bovenbouw werken de leerlingen in toenemende mate met de tablets. Voor het geluid van o.a. 

filmpjes bij de lessen, willen we graag in-ear oordopjes. Vanwege de hygiëne beheert iedere leerling zijn 

eigen (eenvoudig!) headsetje. Het geluid op onze tablets is overigens begrensd. 
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Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6, 7 en 8 

O luizenzak O luizenzak O luizenzak O luizenzak O luizenzak 

O gymschoentjes 
met klittenband 

O gymschoentjes 
met klittenband 

O stevige               
gymschoenen 

O stevige                       
gymschoenen 

O stevige                    
gymschoenen 

O tas voor hapje O gymbroek, -shirt en 
-sokken 

O gymbroek,-shirt en   
-sokken 

O gymbroek, -shirt en           
-sokken 

O gymbroek, -shirt en        
-sokken 

  O gymtas O gymtas O gymtas O gymtas 

 O stevige tas/rugzak O stevige tas/rugzak O stevige tas/rugzak O stevige tas/rugzak 

  O dossiermap O 4-ringsmap A4 O dossiermap O dossiermap 

  O 4-ringsmap A4 O plat etui O 4-ringsmap A4 O 4-ringsmap A4 

  O plat etui O 12 kleurpotloden O 10 kartonnen             
tabbladen 

O 10 kartonnen              
tabbladen 

  O plakstift O 12 stiften O plat etui O plat etui 

   O plakstift O 12 kleurpotloden O 12 kleurpotloden 

    O elastiekmap O 12 stiften O 12 stiften 

     O liniaal 30 cm O liniaal 30 cm 

     O plakstift O plakstift 

      O goede schaar O vulpen/stabilo 

       O goede schaar 

       O fineliners (r-zw-gr) 

        O potloden HB 

        O goede gum 

        O puntenslijper 

        O kladblok 

        O eenvoudige                   
rekenmachine 

        O schoolagenda 

        O in-ear koptelefoontje *) 



Contact                    
opnemen? 

Nutsbasisschool Dirk van Veen 

Laan van Mecklenburg 30 

4818 GD Breda 

085-3001222                         

info@nbsdirkvanveen.nl 
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Wij wensen alle kinderen van groep 8 ontzettend 

veel plezier en succes op hun nieuwe school! 

Studio Dirk 
 
Er hebben dit jaar heel wat ontwikkelingen plaatsgevonden bij Studio Dirk. Zo zijn de taken verdeeld 
over juf Chantal (groep 6,7 en 8) en juf Yvonne (groep 4 en 5), is de naam veranderd van Projectgroep 
in Studio Dirk, hebben we dit jaar aandacht kunnen besteden aan een eerste kennismaking met filosofie 
en zijn we gestart met een nieuwe methode om te werken aan de projecten: “Briljant” methode. Deze 
methode geeft de kinderen een duidelijk stappenplan om aan de slag te gaan met een nieuw onderwerp 
en daar een presentatie over voor te bereiden. Ook wordt er in deze methode met name aandacht      
besteed aan de door de kinderen doorgemaakte ontwikkeling, waardoor de kinderen de verkregen       
inzichten bewust kunnen toepassen tijdens volgende projecten en het werken in de klas. 
De kinderen hebben dit schooljaar met deze methode gewerkt aan 2 projecten; “Chocolade” en          
“De verborgen impact”.  
 
Daarnaast zijn wij dit jaar met een werkgroep aan de slag gegaan met onze schoolvisie op meer-en 
hoogbegaafde kinderen. Wij zijn van mening dat we alle kinderen op onze school executieve             
vaardigheden willen leren. Ondanks het gedifferentieerd werken in de eigen groep is het niet voor        
iedereen mogelijk om in de klas te werken aan het aanleren van deze vaardigheden. Studio Dirk wil      
hierin een grotere rol gaan spelen. 
 
Ook het komende schooljaar blijven we (achter de schermen) aan de slag met het verder invullen van 
onze visie, het verder uitbreiden van het compacten en verrijken binnen de groep en het optimaliseren 
van de invulling van Studio Dirk. We zullen u van deze ontwikkelingen op de hoogte houden via het           
Turfje. 
 
In het kader van deze veranderingen komt Floor Raeijmaekers op dinsdag 27 augustus 
een lezing geven; u heeft hiervoor al een uitnodiging. Mocht u zich hiervoor nog willen 
aanmelden, dan kan dat tot 10 juli a.s. middels een mail aan 
m.vdommelen@nbsdirkvanveen.nl. We hopen op een goede opkomst! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Dirk van Veen 

Verkeersveiligheid 

Begin het nieuwe schooljaar goed en denk aan de verkeersveiligheid rondom 
onze school. Dit betekent dat u niet parkeert op plekken waar dat niet mag, 

zoals: bij de zwaai-bye bye-zone (die is ervoor bedoeld om uw kind uit te laten 
stappen en een kusje te geven en dan weer door te rijden) en voor het zebra-
pad (bedoeld  om kinderen en ouders veilig te laten oversteken samen met de 

verkeers-brigadiers). Helaas wordt er ook nog regelmatig op de stoep           
geparkeerd, of zelfs dubbel, waardoor er zeer gevaarlijke situaties kunnen    

ontstaan.  

Zou u daar komend schooljaar extra op willen letten in het belang van uw eigen 
kind(eren)!  


