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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De herfst heeft definitief haar intrede gedaan na een prachtige en lange zomer. Daar
waar het twee weken geleden nog erg warm was, horen we nu de eerste geluiden
dat het koud is en worden handschoenen weer aangetrokken. Wat ons betreft het
juiste moment om u van wat leeswerk te voorzien om de langere donkere avonden
door te komen in de vorm van ’t Turfje.
De start van het jaar op De Dirk was weer veelbewogen. De eerste weken na de
zomervakantie staan altijd in het teken van het opstarten van het nieuwe schooljaar;
nieuwe kindjes, nieuwe groepen, soms nieuwe leerkrachten. Altijd spannend hoe het
plaatje dat je voor ogen hebt als school in de praktijk uit gaat pakken. Inmiddels
kunnen we na de eerste twee maanden van het schooljaar de conclusie trekken dat
we een mooie start gemaakt hebben van dit schooljaar. Helaas heeft ook dit
schooljaar al een aantal aangrijpende gebeurtenissen gehad, die onze school in alle
verdriet ook weer sterker en verbonden heeft gemaakt. Zo delen we binnen ons
school daadwerkelijk lief en leed en geven we inhoud aan ‘Zorgzaam en betrouwbaar
onderwijs met een glimlach’.
In dit Turfje nemen we u weer mee in belangrijke, leuke en wetenswaardige zaken
die op onze school plaatsvinden. We nemen u mee naar de studiedagen die we als
school hebben en die ons als school verder in ontwikkeling brengen. We geven u
informatie over onze verkeersprojecten en allerlei andere nieuwe ontwikkelingen.
Ook kijken we vooruit; dit kalenderjaar moeten we als school invulling geven aan
onze vierjaarlijkse verplichting; het schoolplan. Het schoolplan is feitelijk niets meer
dan een 4 jaarlijks beleidsplan waarin wij de speerpunten voor ons (onderwijskundig)
beleid beschrijven. De concrete uitwerking van onze ambities vindt per jaar in onze
jaarplannen plaats. Het schoolplan moet zowel door de MR als ons Bestuur
goedgekeurd worden, dus u als ouder heeft structureel invloed op ons beleid. Hier
hechten we veel waarde aan, want het vormgeven en ontwikkelen van onze school
doen we samen. In een volgend Turfje zullen we terugkomen op de hoofdlijnen van
ons schoolplan.

In september hebben we
meegedaan aan het
landelijke project
Groene Voetstappen”. Zoals uit
onderstaande resultaten blijkt, is
78% van onze school groen!
Wij hopen in januari, als we het
project herhalen een nog hoger
percentage te scoren! Doet u
dan ook weer mee?

Ook besteden we in dit Turfje aandacht aan de vervangingsproblematiek die ook aan
onze school niet voorbij gaat. Het zal u niet ontgaan zijn dat er landelijk al veel
schoolbesturen aandacht vragen voor het gebrek aan invallers; scholen sturen
klassen naar huis of zetten ouders in om kinderen op te vangen. Graag aandacht
voor het stukje over deze problematiek in dit Turfje. De vervangingsproblematiek is
inmiddels ook geagendeerd op onze (G)MR en we houden u uiteraard op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen.
Wij wensen u veel leesplezier met ’t Turfje!
Ronald Theuns, directeur
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Afscheid meneer Bas

Zomerfeest 2018-2019
“BOER ZOEKT DIRK”

Ruim 41 jaar heeft Bas van Zinnen bij de Stichting
Nutsscholen Breda gewerkt, waarvan de laatste
6 jaar op de Dirk van Veen. Op 30 oktober jl.
hebben we afscheid van hem genomen, omdat hij
gaat genieten van een welverdiend pensioen!
Uiteraard hebben we dit op feestelijk wijze gedaan. In de klassen 7B en 8A (deze
leerlingen hebben in groep 6 nog les gehad van meneer Bas) is hij uitvoerig in ‘t
zonnetje gezet en aan het einde van alle feestelijkheden is hij door alle kinderen
uitgezwaaid met een erehaag.

Inmiddels ligt het zomerfeest al
weer een geruime tijd achter
ons. We kunnen terugkijken op
een super geslaagd feest. Het
feest stond vooral in het teken
van de kinderen. Wat hebben
zij genoten van de
aanwezigheid van al die dieren.
Een van de kinderen plaatste
de volgende opmerking; “ Was
het maar elke dag zomerfeest”.
Ik denk dat de blije toetjes van
de kinderen het grootste
compliment zijn voor de
organisatie.

Graag willen wij Bas bedanken voor zijn
fantastische inzet, hij was een geweldige
leraar voor alle kinderen en een heel fijne
collega. We zullen hem gaan missen en
wensen hem alle geluk toe, goede
gezondheid en wij hopen dat hij nog lang kan
genieten van zijn pensioen!

Nieuw kunstgrasveldje voor de school
Wellicht heeft u het al gezien, er ligt ‘nieuw’ kunstgras op het voetbal-/
hockeyveld voor school. Het hoofdveld van hockeyclub Breda voldeed niet
meer aan de eisen om te fungeren als hoofdveld. Hockeyclub Breda heeft
daarom het veld aangeboden aan onze school. Superbedankt daarvoor!
Aangezien het veldje voor onze school door de kinderen heel intensief
gebruikt wordt, was het wel toe aan vervanging. U zult begrijpen dat de
kosten van verwijdering van het kunstgras, het egaliseren van de grond en
het leggen van het nieuwe kunstgras kosten met zich mee brengt. Dankzij de
enorme bereidwilligheid van alle ouder(s)/verzorger(s) tot betalen van de
ouderbijdrage, hebben we heel enthousiast kunnen reageren op het aanbod
van Hockeyclub Breda en hebben we de bijkomende kosten kunnen
opbrengen. Het veldje ligt er weer prachtig bij en de kinderen kunnen er de
komende jaren weer met veel plezier op voetballen en hockeyen. Namens
alle kinderen van school, dank voor het betalen van de ouderbijdrage en wij
hopen ook dit jaar weer op uw betaling te mogen rekenen, zodat we hiermee
weer nieuwe projecten kunnen realiseren!

Deze complimenten zijn ook
bedoeld voor de werkgroep van
vorig jaar. Zij hebben alle
voorbereidingen getroffen,
maar door de slechte
weersvooruitzichten hebben zij
het eindresultaat niet mee
kunnen maken. Zij hebben het
feest goed in de steigers gezet.
Ook waren dit jaar de “papa’s
van de Dirk” weer actief. Hun
lekkernijen gingen als zoete
broodjes over de toonbank.
Dank aan jullie allen!
Er zijn door de kinderen ook
veel spulletjes gegeven om de
dozen van de HAPPY HIPPO
mee te vullen. Kinderen hebben
op deze manier gezorgd dat er
voor alle kinderen de
mogelijkheid is om feest te
vieren. Wij een feestje, zij ook
een feestje. Super!
Tot slot wil ik ook al mijn
collega’s bedanken voor hun
geweldige inzet tijdens het
feest. Zij zorgen, samen met de
leden werkgroep, voor een
soepel en vlekkeloos verloop
van dit feest.
De opbrengst van het feest was
dit jaar € 2800,=. Dit geld zal
gebruikt gaan worden voor de
aankleding van het schoolplein.
Met een geslaagd feest in het
achterhoofd, zal de nieuwe
werkgroep, in het voorjaar, de
hoofden weer bij elkaar gaan
steken. Het streven zal zijn om
ook dan weer een geweldig
feest te gaan voorbereiden.
Groet, Ronald van Loon
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Beste ouder,
Het wordt steeds later licht en eerder donker, zeker nu de klok
een uur terug is gezet en dus de wintertijd weer is ingegaan.
Zien en gezien worden in het verkeer is van levensbelang. In
samenwerking met Veilig verkeer Nederland en de Fietsersbond Breda hebben we op school extra aandacht besteed aan de verkeersveiligheid in
donkere dagen. Naast de aandacht op school is het ook belangrijk om thuis met uw kind
(eren) te bespreken hoe op te vallen in donkere verkeerssituaties. Via de site
https://kids.vvn.nl/ vindt u filmpjes, spelletjes en Quizjes over verschillende
verkeersituaties.
Passend bij het thema ‘verkeersveiligheid in het donker’ zullen de “Ik val op bij de Dirk”spandoeken aan de voorzijde van de school weer worden opgehangen. Ook in de
klassen worden er lessen gegeven over dit thema.
Fiets-speciaalzaak “Fiets & Zo”, gelegen aan de Ginnekenweg heeft voor onze school
een kinderfiets met de optimale fietsverlichting beschikbaar gesteld.
Deze fiets staat tentoon gesteld in de hal van de school, zodat alle kinderen een kijkje
kunnen nemen hoe een goed verlichtte fiets er nu daadwerkelijk uit moet zien.
Het is natuurlijk van belang dat iedereen goed zichtbaar is in het
donker, zo zeker de fietser! Het vervoersmiddel waarmee veel
kinderen deelnemen aan het verkeer. De fietser is een kwetsbare
deelnemer aan het verkeer. Een goed werkend voor- en achterlicht
en reflectoren op de goede plaats van de fiets zijn dan heel
belangrijk. Overigens zijn de rem en bel niet overbodig! Maandag
22 november en woensdag 24 november was de fietsersbond
Breda bij ons op school aanwezig om een fietscontrole uit te
voeren voor de groepen 6, 7 en 8. De kinderen kregen een
speciale fietscheck-kaart waarop staat wat er goed is en wat er
nog kan worden verbeterd aan de fiets.
We zouden het fijn vinden als we er samen voor zorgen dat we goed zichtbaar zijn in
deze donkere dagen. Dit kan al met fluorescerende, fel opvallende kleding. Misschien
heeft uw kind het fluorescerende bandje nog, wat de kinderen vorig jaar op school heeft
gekregen. Zo kunnen we aan elkaar laten zien hoe je kunt opvallen in het donker en
natuurlijk het belangrijkste: samen ervoor te zorgen dat alle kinderen
van de Dirk goed zichtbaar de donkere dagen doorkomen.
Met vriendelijke groet,
Team Dirk van Veen
Wist je dat:







je met donkere kleding vanaf 10 meter pas zichtbaar bent in het
donker?
je met lichte kleuren vanaf 50 meter en met goede reflectie op je
kleding al vanaf 150 meter zichtbaar bent?
een veilige fiets een goed werkend voor- en achterlicht, reflectoren in de trappers,
een rode achterreflector en zijreflectie in de wielen heeft?
losse verlichtingslampjes ook zijn toegestaan op de fiets, maar deze niet mogen
knipperen?
bij regen, schemer en in het donker felle of lichtgekleurde kleding het beste opvalt?
donkergekleurde kleding het best opvalt als het overdag mistig is?
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Studie(mid)dagen; soms lastig, maar voor
de ontwikkeling van de school essentieel
Zoals bekend bij jullie als ouder zijn we als Dirk van Veen een ambitieuze school. We willen ons graag op veel gebieden
(verder) ontwikkelen tot een school die jullie kinderen zo breed mogelijk ontwikkelt. Deze ontwikkeling zien we graag op zowel
cognitief (kennis) als sociaal emotioneel vlak. Het lastige aan beleidsontwikkeling binnen scholen is dat we gedurende het jaar
slechts weinig momenten gezamenlijk als team hebben om aan scholing toe te komen; onze leerkrachten staan immers het
grootste deel van hun tijd voor de klas! Hierin schuilt de reden van studie(mid)dagen. Het afgelopen jaar zijn er dan ook erg
veel schoolontwikkelingsthema’s aan bod gekomen gedurende in totaal 52 uur, te weten:
Kunst & Cultuur: we hebben gedurende een hele studiedag het gehele Kunst & Cultuur onderwijs van het
afgelopen jaar vormgegeven. Dit zal ook komend schooljaar weer het geval zijn.
Passend onderwijs; wij beschouwen onze zorg als pareltje van de Dirk en willen dit ook graag zo houden in de
toekomst. Hierbij is het bewustzijn van onze mensen van groot belang! Zorg zit zowel bij kinderen die iets langzamer
leren als bij kinderen die erg snel leren. Ook komend jaar gaat hier aandacht aan besteed worden tijdens de
studiedagen.
Wetenschap en techniek: we hebben dit jaar hyper modern lesmateriaal aan kunnen schaffen; de Techniek
Torens. Werken met deze techniek materialen vergt van onze leerkrachten een ander wijze van lesgeven en…
de kinderen geven zelf aan het geweldig te vinden! Ook dit trekken we door naar volgend jaar aangezien continuïteit
belangrijk is.
Engels: drie jaar geleden zijn we begonnen met Engels. Na een aantal jaren praktijkervaring hebben we dit jaar
Engels geëvalueerd en (uiteraard) besloten dat dit bij de Dirk hoort. Onze Engelse leerlijn en wijze van lesgeven
hebben we de revue laten passeren en waar nodig aangepast. Leerkrachten gaan komend jaar verder geschoold
worden en worden daarbij ondersteund door onze vakleerkracht Engels.
Professionele ontwikkeling werkcultuur Dirk van Veen; onze gewenste onderwijskundige ontwikkeling vergt ook
een verandering in het denken van ons team. Aan de hand van onze ambities kijken we naar onszelf en hoe we dit
gezamenlijk voor de kinderen willen realiseren.
Missie/visie/kernwaarden; voor iedere organisatie is het belangrijk om stil te staan bij de missie/visie en
kernwaarden. Hiermee hebben we dit jaar een mooie start gemaakt en dit zal verder aan bod komen komend jaar.
Voor het lopende schooljaar zijn er ook een aantal ‘nieuwe’ thema’s gepland voor de studiedagen, die gecombineerd worden
met een belangrijk ‘wettelijk’ verplicht thema nl. ons nieuwe schoolplan voor 2019-2022. Dit vierjaarlijkse beleidsplan is een
wettelijk verplichting die we dit kalenderjaar zullen moeten afronden. Concreet hebben we twee studiedagen in het kader van
dit schoolplan, waarbij ook de missie en visie definitief gemaakt zal worden. Nieuw is komend jaar het programma Leeruniek
dat onze leerkrachten in staat moet stellen makkelijker en sneller de ontwikkeling van onze kinderen goed in kaart te brengen
en de wijze van lesgeven hierop aan te passen. Een ander zeer belangrijk ontwikkelingsthema voor komend schooljaar is onze
doorontwikkeling van onze sociaal emotionele ontwikkelingsleerlijn; we willen namelijk allereerst een fijne en veilige school
blijven voor onze kinderen. We hebben dit schooljaar besloten om twee studiemiddagen nog niet in te vullen met een thema
omdat er zich ieder jaar weer zaken voor doen die tijd vragen. Hiervoor hebben we nu de tijd al gereserveerd. Zoals jullie zien,
werken we hard en gestructureerd aan de ontwikkeling van onze prachtige school.
Concreet hebben we de volgende data:
Studiedagen (kinderen vrij!): woensdag 5 september, woensdag 31 oktober, vrijdag 9 november en maandag 7 januari
Studiemiddagen woensdag: 30 januari, 27 maart, 10 april, 22 mei en 26 juni

Let me introduce myself ...

“Hallo, ik ben Angelique Grippeling, de nieuwe juf voor Engels. Ik geef samen met de leerkrachten Engelse les aan
alle groepen. Ik geef één les per week en de leerkracht geeft ook één les per week.
Ik woon in de Blauwe Kei met mijn vriend en ons zoontje van 10 jaar. Na jarenlang in het toerisme te hebben
gewerkt ben ik in het onderwijs gaan werken. Eerst als (internationaal) stagecoördinator op het HBO en vervolgens
als onderwijs assistent in het basisonderwijs. Ik vind het heerlijk om met de kinderen te werken én spreek graag
Engels en zo is het gekomen dat ik Engelse lessen ben gaan geven. Er is heel veel enthousiasme voor de Engelse
lessen op de Dirk van Veen en dat is heerlijk werken!
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Administratie en scheiden
Met 428 leerlingen die onze school op dit moment telt (en dat aantal wisselt wekelijks met de instroom van nieuwe kleuters) is het
een behoorlijke klus om in ons administratieprogramma (ParnasSys) alle gegevens actueel te houden. Voor onze bekostiging zijn
we afhankelijk van correcte gegevens, maar nog belangrijker is dat we - van alle aan ons toevertrouwde kinderen - de juiste
gegevens oproepbaar hebben.
Bij herhaling vragen we u om uw eigen gegevens aan ons beschikbaar te stellen, en bij wijziging (telefoon, mailadres of
anderszins) dat ook op de juiste manier aan onze administratie door te geven. Wij gaan uiteraard discreet om met uw gegevens
conform de wettelijke bepalingen die sinds mei 2018 voortvloeien uit de AVG.
Onze school telt 48 leerlingen die niet (meer) opgroeien in een zogenaamd kerngezin met papa, mama en eventuele broertjes/
zusjes. In de meeste gevallen is dit het gevolg van een scheiding. Het zal u niet verbazen dat juist in deze gezinnen de gegevens
nogal eens wijzigen; ouders wisselen van adres en vaak ook van mail en vaste telefoon. Niet altijd wordt school daarvan op de
hoogte gebracht. Betrokkenen hebben wel wat anders aan hun hoofd of veronderstellen dat de juf of meester wel weet hoe de
huidige situatie eruit ziet! Dat zijn overigens aannames die de zomervakantie niet overleven, want dan zijn er weer nieuwe
leerkrachten en die vertrouwen voor de juiste gegevens op ons administratieprogramma.
Onze school, en ook de andere Nutsscholen in Breda, hanteren een protocol dat met instemming van Bestuur en GMR in 2013
werd ingevoerd. Onderdeel van dat protocol is dat wij jaarlijks bij de ouders van de kinderen die niet opgroeien in zo’n kerngezin,
inventariseren hoe de dan geldende omstandigheden zijn. We vragen beide ouders om hun NAW gegevens met ons te delen,
maar vragen ook naar de afgesproken omgangsregeling, zodat wij weten welke ouder op welke dag de zorg heeft voor de
kinderen.
De inventarisatie gaat nog verder. We vragen ook om aan te geven of de gescheiden ouders samen de ouderavonden bezoeken
of liever apart worden uitgenodigd en hoe zij staan ten opzichte van het samen bijwonen/deelnemen aan een groepsactiviteit.
Ook vragen we aan ouders of zij instemmen met de deelname van eventuele nieuwe partners bij schoolactiviteiten. Dit alles om
het voor u en ons op voorhand zo duidelijk mogelijk te hebben vastgelegd en dat komt onze zorg aan uw kinderen alleen maar
ten goede. Afgelopen week zijn de verzoeken om het formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen weer verzonden. We
hopen dat diegenen die het betreft ons zo snel mogelijk voorzien van de juiste gegevens. Dit is geen vrijblijvende opgave van
gegevens maar het invullen heeft een verplicht karakter, voortvloeiend uit het (op onze app en website terug te vinden)
aangenomen protocol.
Onze school heeft een ScheidingsExpert die deze hele zorg coördineert en vormgeeft. Pieter Stoop is graag bereid om ons beleid
of andere vragen op dit gebied toe te lichten. U mag hem bellen via 06-29502259 of mailen pieter@ekss.nl
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Gaan er deze winter klassen naar huis gestuurd worden?
Afgelopen winter hebben we u al geïnformeerd over het tekort aan invallers dat wij in Nederland,
en zeker ook in onze regio, hebben. Dit probleem is in de afgelopen schoolweken van het huidige
schooljaar tot nu toe alleen maar groter geworden omdat het aantal beschikbare invallers verder is
afgenomen. Daardoor is er een grote kans dat in de komende winterperiode geen invaller
beschikbaar is om bij afwezigheid van een juf of meester de klas over te nemen. Voor voltijdsleerkrachten die uitvallen is het al niet meer mogelijk om een voltijds vervanger te vinden en dat
betekent nu al dat vaak meerdere deeltijdleerkrachten ingezet moeten worden.
Samenwerkingsverband Leswerk
Vanzelfsprekend doen we er van alles aan om een vervanging in de groep goed te regelen. Ons bestuur is aangesloten bij
Leswerk, een invalpool die we samen met 22 andere schoolbesturen voor primair onderwijs in de regio hebben ingericht. Leswerk
heeft de beschikking over een fors aantal invallers die in reguliere dienst zijn bij de verschillende besturen voor invalwerk.
Daarnaast staan er invallers ingeschreven die vrij inzetbaar zijn. Beide soorten invallers worden regiobreed ingezet vanuit een
centraal planbureau. Maar helaas kunnen we daarmee niet altijd alles opvangen.
Als het niet lukt om via Leswerk een invaller te krijgen dan kijken we vervolgens op allerlei manieren binnen de school hoe we
toch opvang kunnen regelen. Door creatieve oplossingen en de bereidheid van collega’s om extra te komen werken is tot nu toe
voorkomen dat dit schooljaar een klas thuis moest blijven. De grens van de mogelijkheden is echter in zicht, zelfs nu er nog geen
griepgolf heerst.
Stappenplan bij ongeplande afwezigheid
Om u een beeld te geven van de moeite die wij doen om, bij het niet beschikbaar zijn van een invaller, een oplossing te vinden,
schetsen wij hieronder de mogelijkheden die we onderzoeken:
1. Als eerste vragen wij aan de parttimers van de eigen school, die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld, of zij de
mogelijkheid hebben om in te komen vallen.
2. Vervolgens benaderen we meerdere uitzendbureaus die ook invalleerkrachten aanbieden of zij een kandidaat hebben. Dat is
altijd een dure oplossing vanwege de forse uitzendtoeslag die gevraagd wordt boven het reguliere salaris.
3. Als er leerkrachten zijn die regulier verlof hebben op die dag worden zij gevraagd om zo mogelijk de dag te wisselen en alsnog
naar school te komen zodat hun invaller verplaatst kan worden.
4. Indien we van ouders weten dat zij een onderwijsbevoegdheid hebben voor de basisschool en dat zij mogelijk beschikbaar zijn,
benaderen we die ouder om in te komen vallen.
5. Indien we geen leerkracht kunnen vinden proberen we het probleem op te lossen door de inzet van 3 e of 4e jaars Pabostudenten die bij ons stage lopen in te zetten onder toezicht van een collega-leerkracht. Zij mogen aangesteld worden als
onderwijsassistent.
6. Ook onze eigen onderwijsassistenten mogen onder toezicht een groep overnemen. Dat heeft echter tot gevolg dat hun normale
taak in andere groepen niet kan worden uitgevoerd. Daarnaast proberen we ook pedagogisch medewerkers van Kober in te
huren om toezicht te houden.
7. We kunnen als een-na-laatste oplossing de groep nog verdelen en toevoegen aan andere groepen. Hoe groter het aantal
leerlingen van de groep, hoe lastiger dat is. Ook dit is een noodoplossing die niet langer mag duren dan één dag.
8. Onze laatste oplossing is de inzet van leerkrachten en incidenteel ook leidinggevenden, die geen lesgevende taak hebben om
de eerste afwezigheidsdag op te vangen.
Afrondend
Als deze inspanningen niet tot een oplossing leiden zal de school gedwongen zijn om de ouders te informeren dat voor de
volgende dag geen opvangmogelijkheid beschikbaar is en dat de kinderen niet naar school kunnen komen. Als dit meerdere
dagen achter elkaar nodig is zal er om beurten een andere groep leerlingen thuis moeten blijven.
We vinden het als bestuur, directie en medewerkers verschrikkelijk als een groep thuis moet blijven omdat al onze mogelijkheden
uitgeput zijn. We hopen dat u begrijpt dat er dan echt sprake is van overmacht. Tevens vragen we om uw begrip als u ziet dat we
een oplossing hebben gevonden die niet optimaal is voor een groep.

Dirk van Veen propageert het gezond trakteren. Kinderen
associëren dit vaak onterecht met “suf” en “niet stoer”. Toch
kan zo’n traktatie juist wel super stoer zijn. De groepen 4 en 5
hebben dat mogen ervaren tijdens een workshop “stoere
traktaties”. Superleuk, supergezond en allesbehalve suf.
Hopelijk zien we de komende tijd meer stoere traktaties in de
klas! Kijk voor ideeën op: www.gezondtrakteren.nl
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Ook dit jaar ben ik gelukkig weer op de Dirk van Veen als school CJG-er.
Ik ervaar de school als een prettige, open school, waar naar het kind wordt
gekeken en met in plaats van over ouders/kinderen wordt gesproken. Ik werk
nauw samen met de IB-er van de school, Babette Rademakers, en samen kijken
wij wat er leeft in de school en hoe we daar op in kunnen spelen. Een voorbeeld
hiervan is een thema avond over social media. We kijken ook gezamenlijk hoe
we een kind verder kunnen helpen als het even niet zo lekker gaat. Een steuntje
in de rug kan dan zeer welkom zijn.
Verder kan iedereen die een vraag heeft over opvoeden/opgroeien bij mij binnen
lopen. Dat kan een vraag zijn over eten, of over dat uw kind misschien wat
weerbaarder mag worden, of dat hij/zij het lastig vindt vrienden te maken. Ik zou zeggen, loop gerust een
keer binnen om zelf te ervaren dat met elkaar praten over opvoeden prettig en helpend kan zijn.
Ik heb spreekuur van 12.15 tot 13.15 uur op de volgende data:
- 21 november
- 16 januari
- 13 maart
- 8 mei
- 3 juli

- 19 december
- 13 februari
- 10 april
- 5 juni

Wie weet tot ziens!
Peter Dekkers
peter.dekkers@cjgbreda.nl
06-12918371

Ouderbijdrage 2018/2019
De bijdrage voor de Stichting Nutscholen Breda
voor het schooljaar 2018-2019, door GMR en
bestuur goedgekeurd, is vastgesteld op:
1e kind € 69,96
2e kind € 41,87
3e kind en volgende € 27,81
U ontvangt hiervoor een nota van de SNB.
Daarnaast zal op korte termijn de bijdrage voor de
oudercommissie/klassenpotje/schoolreis, te weten
€ 55,= per leerling, worden geïnt. Hierover ontvangt
u binnenkort een mail met betaalmogelijkheid.

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

Alle personeelsleden van de
Dirk zijn op de “Dag van de
Leerkracht” (5 oktober jl.) door
de ouders in het zonnetje gezet
met een volle bos bloemen in
een prachtige vaas. Aan de
bloemen hingen teksten door
leerlingen geschreven. Namens
het hele team willen wij alle
ouders hiervoor hartelijk
bedanken! Wat een kleurrijke
verrassing was het, top!

