HET TURFJE
Maart 2019

Beste ouders / verzorgers,
Op een dag met 19°C midden in de winter zou je bijna vergeten dat de carnavalsvakantie nog moet beginnen;
iedereen lijkt buiten eerder toe aan de meivakantie terwijl het carnavalsgeweld nog moet losbarsten. Hoe dan ook,
tijd voor een Turfje.
Wat wel degelijk met de winter te maken heeft, en ons ook overlast bezorgt, is de griepgolf die zich inmiddels weer
heeft aangediend. Ook wij ervaren bijna dagelijks de moeilijkheden om onze klassen bezet te houden met een
vrijwel lege pool met invalskrachten. Ook bij ons laat het lerarentekort zich voelen. De enige reden waarom wij nog
geen klassen naar huis hebben hoeven te sturen is de flexibiliteit van ons personeel. De vraag is echter wel hoe lang
we dit nog kunnen volhouden. Het is bijna een zekerheid dat ook wij uiteindelijk klassen naar huis moeten gaan
sturen. Hierover spreken wij ook regelmatig met onze MR. Dit lerarentekort ligt feitelijk ook aan de basis van de
nieuwe staking op 15 maart. In tegenstelling tot eerdere stakingen hebben wij besloten deze keer slechts de klassen
naar huis te sturen van de leerkrachten die staken. Dit zijn er bij ons op school 3. Voor een uitgebreide uitleg over
ons standpunt in deze verwijs ik u naar een eerder verzonden brief van ons over dit thema. Wij hopen echter wel dat
u begrip heeft voor deze staking; dit gaat over het toekomstige onderwijs van onze kinderen en de continuïteit en
kwaliteit hiervan!

Ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs; de Dirk heeft een zeer goede indruk achtergelaten bij de
Onderwijsinspectie. Recent hebben zij onze school bezocht en meer informatie leest u in dit Turfje maar alvast een
tipje van de sluier… we mogen trots zijn. Ook op de 8,3 die we gescoord hebben in het jaarlijkse RTL onderzoek
mogen we trots zijn. Om zeker te weten dat we ook in de toekomst een fijne en goede school blijven voor onze
leerlingen werken we momenteel met ons hele team aan een nieuw schoolplan voor de komende 4 jaar waarin ons
toekomstige beleid wordt uitgeschreven. Sociaal emotionele ontwikkeling gecombineerd met een stevige cognitieve
basis zal onverminderd het uitgangspunt zijn. In een later Turfje zullen we uitgebreid verslag doen van het nieuwe
schoolplan na akkoord van de MR en ons bestuur.
Kortom, alle reden om tevreden terug te kijken naar de eerste twee maanden van het jaar waarin we een solide
basis neer hebben gelegd voor de rest van het jaar en er door alle collega’s weer hard gewerkt is.
Wij wensen u alvast een fijne vakantie en hebben zin in het voorjaar, waarin we samen met u en de kinderen weer
actief en met veel plezier aan de slag gaan. Maar nu eerst, Carnaval!

ALLAAAAAFFFF
Simone en Ronald
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VERKEERSPROJECT
Ook in de wintermaand hebben we van 14 tot en met 18 januari met alle kinderen van de Dirk van Veen weer
meegedaan met de verkeersactie “Groene Voetstappen”. Eerder deden we dit al net na de zomervakantie. Het
“Groene voetstappen” verkeersproject is een actie waar de kinderen een week lang proberen om zo vaak mogelijk
lopend, fietsend, en/of steppend naar school te komen en naar huis te gaan. Op deze manier leveren zij een bijdrage
aan hun lichamelijke gezondheid en duurzaamheid. Daarnaast leren de kinderen zich redzaam te gedragen als
verkeersdeelnemer. Voor elke keer dat de kinderen op een milieubewuste en verkeersveilige manier naar school zijn
gekomen en weer naar huis gaan verdienden zij een “Goede voetstap-punt”. Ook tijdens de tweede actieronde
hebben de kinderen zich enorm milieubewust ingezet om zoveel mogelijk “Groene” kilometers te lopen, fietsen en/of
steppen. Hieronder ziet u het mooie resultaat van actieweek 1 (september 2018) en actieweek 2 (januari 2019).

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?

Wist u dat:


zelfs tijdens ronde 2, die valt in de wintermaand, meer kinderen op een duurzame
manier naar school kwamen?



maar liefst 43% van de kinderen te voet naar school wandelden? Dit aantal is
toegenomen t.o.v. ronde 1, die valt in de zomermaand?



de kinderen zelfs een “Groene voetstappunt” konden verdienen als zij met de auto
naar school kwamen, maar een aantal straten eerder uitstapten om het laatste stuk
naar school te wandelen?







de kinderen op deze manier niet enkel een bijdrage leverden aan duurzaamheid en
gezondheid, maar u als ouder ook een bijdrage leverden aan minder
verkeersdrukte in de Laan van Mecklenburg?
alle kinderen een klassencertificaat hebben gekregen met daarop het aantal
“Groene voetstappen” dat zij tijdens de actieweek hebben verdiend?
wij ontzettend trots en dankbaar zijn dat de verkeersbrigadiers tijdens de actieweek
weer enorm hun best deden om de kinderen van de Dirk van Veen veilig over te
laten steken?



wij helaas te weinig verkeersbrigadiers hebben om elke dag zorg te dragen voor
het veilig laten oversteken van de kinderen?



als u een bijdrage zou willen leveren aan het brigadieren in de ochtend, wij u dan
enorm dankbaar zijn?



8 mei weer een nieuwe cursus voor verkeersbrigadier wordt gegeven en we het
enorm fijn zouden vinden als er ouders zijn die zich voor deze tijd aanmelden?



de derde ronde van de Groene voetstappen aan het einde van het schooljaar is en
we dan weer hopen op mooie resultaten?



wij u willen bedanken voor uw bijdrage en die van de kinderen aan dit
verkeersproject?

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. Interesse voor
deze topbaan? Reageer dan
snel en stuur een mail naar
Suzanne Euwe (e-mail:
suzanne.euwe@ziggo.nl)
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Inspectiebezoek zeer positief
Na zeer veel jaren zonder bezoek, was het 31 januari jl. weer zover. Op deze dag heeft de onderwijsinspectie een
bezoek aan onze school gebracht. Het laatste reguliere inspectiebezoek heeft plaatsgevonden in 2011. Het was dan
ook zeker geen verrassing dat we bezoek van de inspectie zouden gaan krijgen. De dag voor de kersvakantie
kregen we bericht van de inspecteur; 31 januari komen wij op bezoek bij de Dirk van Veen van 12 tot 17 uur. Niet
voor een regulier bezoek maar voor een thema onderzoek: ‘Op weg naar VO’. Een thema onderzoek is een
onderzoek dat vanuit het ministerie ingezet wordt om een op dat moment voor school relevant thema te
onderzoeken bij een steekproef van scholen in het basisonderwijs. Het doel van het themaonderzoek ‘Op weg naar
VO’, was inzoomen op het gehele proces rondom het schooladvies dat wij als basisschool in groep 7 en 8 in
diversen stappen vormgeven.
Op ons eigen initiatief zijn we het bezoek begonnen met een presentatie van oud-leerlingen; wie kan er beter
vertellen wat er relevant is ten aanzien van het schooladvies dan oud-leerlingen. Het enthousiasme waarmee de
meiden de presentatie gegeven hebben, was duidelijk aanstekelijk; de inspecteur was overduidelijk gecharmeerd
van deze aanpak. Vervolgens hebben wij als school kort aangegeven wat wij proberen mee te geven aan onze
leerlingen om uiteindelijk klaar te zijn voor het VO. Samenvattend: zelfvertrouwen, eigen verantwoordelijkheid,
pro-activiteit en flexibiliteit gecombineerd met een sterke cognitieve basis. De beide presentaties leverden veel
gesprekstof op waardoor het al snel een geanimeerd gesprek tussen de inspecteur en een groep van 7 collega’s
waarvan 4 leerkrachten (gr. 7 en 8). Vervolgens is de inspecteur een gesprek aangegaan met een achttal groep 8
leerlingen rondom de overstap naar het VO. Voor de uiteindelijke terugkoppeling heeft de inspecteur ook nog een
gedegen documentenonderzoek gedaan ten aanzien van een aantal leerlingcasussen door ons aangeleverd.
In het uiteindelijke feedbackgesprek van de Inspecteur – waar ook onze algemeen-directeur bestuurder Ben Sander
bij aanwezig was- bleek al snel dat hij een zeer positief gevoel had overgehouden aan zijn bezoek. Overall was hij
gecharmeerd over hoe het bezoek was verlopen en de indruk die hij op dit thema aan onze school heeft overgehouden was zeer professioneel en gedegen. Een aantal kleine verbeterpuntjes zijn inmiddels besproken met het
team en zullen het hele proces van schooladviezen binnen onze school verder optimaliseren. We mogen kortom
bijzonder trots zijn dat we ons op deze wijze aan de inspectie gepresenteerd hebben en inhoudelijk een zeer mooie
feedback hebben gekregen.

Dit ben ik! En andere workshops voor kinderen (ingezonden stuk)
Sociale vaardigheden zoals, samenwerken, voor jezelf opkomen en omgaan met emoties, leert je kind
spelenderwijs. Met vallen en opstaan. Ook leert het van het voorbeeld en de opvoeding die jij als ouder geeft.
Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om deze vaardigheden aan te leren. CJG Breda
biedt (gratis) workshops aan kinderen van 7 tot 12 jaar waarin ze op een veilige en speelse manier met deze
vaardigheden kunnen oefenen.
Op 13 maart start de workshop: Dit ben ik! Hierin leren kinderen voor zichzelf op te komen en hun grenzen aan te
geven, ‘nee’ te zeggen. Hoe ze kunnen reageren als ze worden geplaagd. De tweede bijeenkomst is een week later
op 20 maart.
Op 7 maart start de workshop: Ik tel tot tien! Hierin leren kinderen omgaan met hun boosheid, frustratie of irritatie
en deze op een andere manier te uiten. De tweede bijeenkomst is op 3 april.
Op 10 april start de workshop: Ik voel me zo! Deze workshop gaat over het herkennen van gevoelens. Te begrijpen
waar ze vandaan komen en ze onder woorden te brengen. Kinderen maken hier kennis met verschillende emoties.
We oefenen op een speelse manier om de eigen gevoelens en die van een ander te herkennen. De tweede
bijeenkomst is op 17 april.
Alle workshops bestaan uit twee bijeenkomsten en worden begeleid door een coach van CJG Breda. De genoemde
data vallen allemaal op een woensdag en het tijdstip is van 14:00 tot 15:00 uur. De locatie wordt na
aanmelding bekend gemaakt. Er is per workshop plaats voor maximaal 8 kinderen.
Meer informatie over de workshops vind je op onze website. Hier kun je je kind ook aanmelden. Wil je
graag overleggen of deze workshop iets voor jouw kind is? Neem dan gerust even contact op met de
school-CJG-er. Op onze school is dit: Peter Dekkers; e-mail: peter.dekkers@cjgbreda.nl
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Nieuwe leerlingenraad
De leerlingenraad heeft sinds begin
februari weer nieuwe gezichten. Wat
fijn om enthousiasme, gedrevenheid
en positieve energie uit verschillende
groepen samen rond de tafel te
hebben. Twee leerlingen uit elke
groep 5, 6, 7 en 8 gaan samen
nadenken over eigen initiatieven,
maar ook meedenken met
onderwerpen over de school. Zo was
de eerste opdracht om in elke eigen
groep en in groepjes van vier in de
groepen 3 en 4, de kinderen te laten
stemmen op één van de drie lokale
goede doelen. Deze drie lokale
goede doelen waren gekozen door de
commissie van de Koningspelen. Een
gedeelte van de opbrengst van de
sponsorloop zal naar dit lokale goede
doel gaan. Hier later meer informatie
over. Als school zijn we blij met zulke
creatieve, out of the box denkende
kinderen!

Antwoord: A, B, C, D of E…. Wat denkt u? Een typische rekenopdracht die behoort tot de complexe
rekenopgaven van de internationale Kangoeroe rekenwedstrijd. Maar liefst 203 rekenkanjers van de
groepen 3 t/m 8 van de Dirk van Veen zullen zich op donderdag 21 maart gaan wagen aan soortgelijke
rekenopdrachten. Dit doen zij helemaal alleen of samen met een rekenmaatje. De wedstrijd wordt onder
schooltijd georganiseerd voor de kinderen die zich bij de eigen leerkracht hebben aangemeld. Het doel
van de rekenwedstrijd is om kinderen te laten ervaren dat rekenen leuk en uitdagend kan zijn. Een heerlijk
moment om de rekenknobbel te activeren.
De rekenwedstrijd bestaat uit 24 complexe rekenvragen met steeds 5 antwoordmogelijkheden. Het
niveau van de rekenvragen lopen op van eenvoudig tot moeilijk. Er zijn drie niveaus voor het
basisonderwijs: wizFUN (groepen 3/4), wizKID (groepen 5/6) en wizSMART (groepen 7/8). Voor overige
informatie verwijzen wij u naar de site van de Kangoeroerekenwedstrijd: http://www.w4kangoeroe.nl. Op
deze website zijn ook de oefenopdrachten en opgavenboekjes van voorgaande jaren te vinden.

Na de wedstrijd worden de antwoorden ingestuurd naar de organisatie van Kangoeroe.
Net na de meivakantie ontvangen alle kinderen in de klas de uitslag. Hierbij krijgen de kinderen ook een
klein prijsje en een persoonlijk certificaat. Daarnaast maken de deelnemers kans op een prijs op naam,
zoals: een abonnement op een tijdschrift naar keuze, een rekenspel, rekenmachine of twee vrijkaartjes
voor het Science Centrum Nemo in Amsterdam!
We rekenen op een fijn moment samen!
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Wilt u
eraan
denken
broertjes/
zusjes
tijdig in te
schrijven!

De Troeteleik
Dinsdag 19 februari is groep 7a naar de Troeteleik geweest. De Troeteleik is een
boom in de middenberm van de A58 langs Breda. Deze boom is 180 jaar oud en
heeft een hele geschiedenis. Omdat de snelweg alleen naar binnen kan worden
verbreed, wordt de boom wellicht weggehaald. De boom is daarom genomineerd
om Europees boom van het jaar te worden en hiermee willen ze de boom
beschermen.

Aanmeldingsformulier
te vinden bij downloads
op onze website.

Toen de boom officieel genomineerd werd heeft groep 7a met de directeur van
de Nationale Boomfeestdag Peter Derksen een lied meegezongen en dus ook de
ceremonie bij gewoond. Het was heel tof!
Om ervoor zorgen dat de Troeteleik nog meer stemmen krijgt, willen we vragen
of u ook wilt stemmen op www.deboomvanhetjaar.nl. Iedere stem telt!

De hoogste score van Breda, daar zijn we best trots op!
In Breda hebben de leerlingen van de Nutsbasisschool Dirk van Veen uit de wijk Zandberg
met een gemiddelde van een 8,3 het beste gescoord tijdens de verplichte eindtoets in
groep 8. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.
RTL Nieuws heeft de eindtoetsresultaten van de verplichte eindtoets in groep 8, voorheen
beter bekend als de cito-toets, van ruim 6.000 basisscholen geanalyseerd en op een zo
eerlijk mogelijke manier vergeleken. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze scores
om de kwaliteit op scholen in kaart te brengen. Voor het berekenen van de score per
school gebruikten RTL Nieuws de scores van de IEP, Cito en Route 8 van de jaren 2016
tot en met 2018.

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

