HET TURFJE
oktober 2021

Jaargang 29, Nummer 1

Voorwoord
Beste ouders/ verzorgers,

Vandaag start de herfstvakantie en kijken we terug op een fijne eerste
periode met uw en onze kinderen.
De regels rondom Corona zijn inmiddels zover versoepeld dat we op
school weer bijna terug zijn naar hoe het was. Daardoor konden we de
kinderboekenweek feestelijk openen, met een echte show door een
aantal leerkrachten en leerlingen van groep 8, maar ook u uitnodigen in
de klas om te vertellen over uw beroep. De groepen 7 mochten naar
NAC en ook een herfstwandeling kon gewoon weer!
Daarnaast is er hard gewerkt aan het schoolplein. De beplanting en
verdere bestrating voor de fietsenstalling volgen nog maar de kinderen
kunnen inmiddels weer heerlijk spelen. De leerlingenraad is bezig met
een aanvulling van klein speelmateriaal. Dit wordt bekostigd vanuit de
bovenschoolse ouderbijdrage waar wij en de kinderen heel blij mee zijn.
Dank u wel!
Ook als team zitten we niet stil. We hebben studiemomenten gevolgd
rondom Social Media en Leren leren. Daarnaast zorgen de extra gelden
vanuit het Nationaal Schoolprogramma ervoor dat we groepjes leerlingen intensiever kunnen begeleiden en er extra handen in de klas
zijn.
Naast dit goede nieuws zijn er ook zaken waar we bezorgd over zijn.
De afgelopen periode zijn we opgeschrikt door vandalisme en intimiderend gedrag van jongeren op en rond ons schoolplein. Naast de papiercontainer die is afgebrand door vuurwerk, waardoor het net geopende
pannaveldje niet meer bruikbaar is, worden er wekelijks fietsen vernield, lampen van de gevel gehaald en vinden we ieder weekend glaswerk. We oriënteren ons op cameratoezicht zodat we een veilige omgeving kunnen zijn.
Daarnaast baart het tekort aan leerkrachten ons zorgen. Via de media
is dit landelijke probleem regelmatig in het nieuws maar inmiddels een
item waar we dagelijks mee te maken hebben. Vaak horen we ‘ s morgens voor 7 uur al dat er geen invaller beschikbaar is. Tot nu toe is het
ons steeds gelukt om geen groepen naar huis te sturen doordat eigen
collega’s extra voor de klas gingen. Ook onze vertrouwde onderwijsassistenten springen in. Wanneer er echter meerdere collega’s op een
dag ziek zijn, gaat het ons niet meer lukken de groepen te bezetten. U
heeft hier inmiddels ook een brief van onze stichting over ontvangen.
We stellen alles in werking om te voorkomen dat een groep thuis moet
blijven. We zullen u, indien mogelijk, tijdig informeren via Parro indien
uw kind (-eren) niet naar school kan gaan. We hopen op uw begrip.
Voor nu wensen we u en de kinderen een heerlijke herfstvakantie toe.
We zien jullie graag weer op maandag 1 november.
Hartelijke groet,
namens het team van NBS Dirk van Veen.

6 December is geen
studiedag.
De kinderen mogen
lekker uitslapen en
worden om 10.30 op
school verwacht.

Reminder
2 november is er een ouderavond Mediawijsheid
Aanmelden kan bij Marjolijn
m.burgering@nbsdirkvan
veen.nl
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Inmiddels is bij iedereen de Parro-app goed ingeregeld en ontvangt u regelmatig een bericht via de parro
-app.
Een aandachtspunt: mocht u een gesprek willen starten met de leerkracht van uw kind, wilt u dan een
nieuw gesprek starten met de huidige leerkracht(en), niet verder gaan in de conversatie van vorig jaar?
Nieuw: dit schooljaar heeft Parro de mogelijkheid gelanceerd om via de app de absentie van uw kind
door te geven. Makkelijk voor u, want zo gedaan. Makkelijk voor ons, want meteen geregistreerd in ons
systeem!!
Open de app en kies absentie melden, kies de reden van afwezigheid, de duur van afwezigheid (indien
mogelijk) en geef een toelichting indien nodig. Is er een bijzondere rede voor de absentie of wilt u verlof
aanvragen, neem dan contact op met de school.

Techniek!
Gezichtsbedrog, toveren met kleuren, moleculen wat zijn dat eigenlijk?
Maandag na de herfstvakantie
staat Dirk van Veen in het teken
van techniek! Met een wervelende
show en een workshop in de klas wordt ons techniekprogramma
gelanceerd door Mad Science!!

Geen honden
op het
schoolplein
(binnen het
hek).
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Zomerfeest 2021-2022
“Dirk goes Love”
Het thema van het ZOMERFEEST op
17 september was dit schooljaar “Dirk
goes Love”.
Vanwege de Corona maatregelen was
het nog steeds niet mogelijk om het feest op de traditionele en voor ons
zo bekende manier te laten plaatsvinden.
Voor de kinderen ging het feest echter wel door. Het was een grote sportieve happening.
De dag startte met veel zonneschijn. Een belangrijk ingrediënt wanneer
het evenement buiten gaat plaatsvinden.
Vanaf negen uur ging heet sportieve spektakel van start bij tennisvereniging Markant.
Een sportieve ouder had daar met medewerking van tennisleraren en een
vrijwilligers een grote hoeveelheid spelletjes klaargezet. Al deze spelletjes hadden te maken met racket en bal.
De kinderen hebben genoten van al deze activiteiten.
De kinderen uit de groepen 1-2 zijn niet naar de tennisbaan geweest,
maar gingen samen een uurtje naar De Ploegstraat, de bekende speeltuin
dichtbij onze school.
Dankzij juf Saskia stond er buiten ook nog een springkussen. De kinderen
konden naar hartenlust bewegen en ravotten.
We kunnen als werkgroep terugkijken op een zeer geslaagde dag. Een
dag die niet mogelijk zou zijn geweest zonder hulp van Danny en al haar
tennisvrienden van Markant.

Leerlingenraad
Kinderen hebben een
stem op onze school..
Kiki, Joes, Sofie, Thijn,
Luca, Felice, Kinge, Stijn,
Tara, Jelle, Isabelle en
Mick zitten dit jaar in de
leerlingenraad en worden
ondersteund door meneer Remco en juf Marieke. Ze zijn voornemens
om Dirk van Veen nog
leuker te maken dan dat
hij al is. Ze willen op de
allerfijnste en beste
school van Breda zitten.
Ideeën hebben ze genoeg… echter de komende tijd gaan ze eerst
leren hoe je moet vergaderen, moet samenwerken, besluiten moet nemen, moet discussiëren
en hoe je afspraken nakomt. Over een paar weken ligt er een handboek
“leerlingenraad Dirk van
Veen” voor jullie klaar
met daarin de volgende
hoofdstukken:

Heel veel dank voor jullie inzet en het ontvangen van 260 kinderen op jullie tennispark.

•

Werkgroep ZOMERFEEST

•
•
•

Duurzaam
Gezien in onze hal, deze inzamelbox voor oude batterijen. Heeft u oude
huis-tuin-en-keuken-batterijen? Lever ze in!

•
•

rechten/plichten van
de leerlingen
sfeer en veiligheid
voorzieningen op
school
acties en evenementen
in gesprek met de
schoolleiding
onderwijs verbeteren

Wij kijken uit naar het
resultaat!
Groetjes Marieke en
Remco
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Verkeersupdate
Groene Voetstappen
Fantastisch hoeveel kinderen er
op de fiets, de step of te voet naar
school kwamen de afgelopen periode. In onze actieweek kwam gemiddeld 80% van de kinderen met
Groene Voetstappen naar school!! Er waren zelfs
groepen waar maar liefst 97% werd gescoord!!!
Whoopwhoop!

Groep 5 : Hallo auto

Streetwise

Groep 8: Trapvaardig

Donderdag 21 oktober en vrijdag 22
oktober zijn er voor
de groepen 1-2, 3, 4,
5 en 8 diverse Verkeersworkshops geweest op school. Voor de groepen 6 en 7 staat later dit jaar nog een en ander gepland.

De module Trapvaardig traint kinderen uit groep 8
praktische fietsvaardigheid. Ze fietsen over een
uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles aan bod: slalommen,
over schuine stukjes fietsen, over je schouder kijken en je hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen.
Ook fietsen ze met een zware rugtas op om zich
voor te bereiden op het zelfstandig fietsen naar de
middelbare school.

De module Hallo auto leert kinderen over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op
die remweg. Ze nemen plaats op de bijrijdersstoel
van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen!
Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie
Met een beetje geluk lukt het ons dit jaar nog om een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken koeen extra stukje plein voor een fietsenstalling erbij
men in deze les aan bod.
te krijgen.

Groep 1 en 2:
Toet toet
In deze module staat
het
herkennen van
(gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met
oversteken centraal. Daarnaast leren kinderen
waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en
de autogordel te gebruiken.

Groep 3 : Blik en klik
Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer
te vergroten? Kinderen leren onder andere veilig
oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leren ze begrijpen waarom je in de auto
een gordel en autostoeltje moet gebruiken. Bij
sommige verkeerslessen vertellen de instructeurs
over het belang van een fietshelm en kunnen de
leerlingen dit tijdens de les ervaren.

Groep 4: Skate workshop
Voor groep 4 was een skateworkshop gepland. De
workshop zal, vanwege het slechte weer, later dit
jaar worden ingehaald.
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Het Cultuuronderwijs
Hallo allemaal,
Wat zijn we blij dat de cultuur-activiteiten weer door kunnen gaan!
We hebben dit schooljaar een prachtig aanbod, waarbij we kennis maken met veel nieuwe kunstaanbieders.
De groepen 6 mochten dit jaar starten met de eerste activiteit.
Onder leiding van Linda Moes (van Werkplaats Zuid) maakten de leerlingen een denkbeeldige reis door een kunstwerk. Daarna gingen ze aan
de slag met allerlei materialen. Ze verwerkten eigen verdriet en geluk in
een figuur. Uiteindelijk is alles samengekomen in een vrolijk geheel. Het
kunstwerk hangt nu boven de trap naar de groepen 7-8.
De groepen 3 en 4 kregen bezoek van kunstenaar Paul van Osch. Ze
maakten met hem een schimmenspel naar aanleiding van het boek
‘Andre het astronautje’.
Aankomende tijd gaan we verder genieten van alle mooie activiteiten.

Mijn naam is
Gillian de
Rooij (22
jaar) en ik
woon in Breda. Een paar
weken geleden ben ik al
met veel plezier gestart in
groep 1-2b van juf Marleen.
Ik heb het erg naar mijn zin
in deze groep en ik voel me
erg op mijn plek binnen de
school!
Op Avans Hogeschool studeer ik aan de Pabo in het
vierde jaar. Hiervoor heb ik
de opleiding onderwijsassistent afgerond op het
ROC Tilburg waar ik allerlei
mooie ervaringen in het onderwijs heb mogen verzamelen.

Ik ben door gaan studeren
omdat ik bij mijn vorige studie heb ervaren dat het onderwijs helemaal in mijn
straatje valt. Ik vind het
heel erg leuk om met kinderen te werken en hen
nieuwe dingen te leren die
ze in de rest van hun leven
nodig hebben. Aan dit leerproces wil ik graag een
steentje bijdragen.
Naast dat ik natuurlijk veel
op school zit, dans ik ook
heel graag. Ik dans al vanaf
mijn vierde met veel liefde
en plezier klassiek ballet.
Ook heb ik met veel plezier
14 jaar dwarsfluit gespeeld.
Ook vind ik het contact met
mijn vrienden en familie erg
belangrijk, daarom maak ik
hier ook graag tijd voor. In
het weekend heb ik een
bijbaantje bij de beste vishandel van Oosterhout,
Pooyé vis aan de markt.
Ik heb heel veel zin om aan
mijn stage te beginnen.

Tot snel,
Gillian de Rooij

Pagina 6

We boffen maar met onze ouders en kinderen, wat een verwennerij!

Ieder jaar weer een fantastisch gebaar… verwend
worden als team op de dag van de leerkracht.
Dit jaar in het thema Gezond & Fit. Dozen en tassen
vol lekkernijen en het hele team een duurzame waterfles.
Prachtig getekende en geschreven kaartjes maakten
het helemaal compleet.

Update van het
schoolplein
Het schoolplein wordt al
steeds mooier. De hovenier
gaat het plein in december
verder aankleden met beplanting.

Lieve ouders en kinderen, dank jullie wel, wij blijven
graag een fit team!

Dat was nog niet alles… de papa’s van de Dirk hebben ons de dag daarna in
het zonnetje gezet.
Het voltallige team werd een avondje centraal gesteld, als dank, omdat wij elke
dag de kids centraal stellen.

Dat is meer dan goed gelukt, we hebben
genoten van een fantastisch verzorgde
avond.
Een tof Oktoberfeest, geheel verzorgd met
BBQ en drankjes.
We hebben genoten…dus papa’s dank
jullie wel!

Mededeling
Tijdens de herfstavakantie
zullen de goaltjes van het pannaveldje tijdelijk worden verwijderd.

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

