
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord 

 

Beste ouders  

Het lijkt wel een flashback, ook vorig jaar rond deze tijd kregen we de opdracht 

onze deuren te sluiten. We dachten: we gaan ervoor, dit is tijdelijk. Helaas, 

inmiddels  is Corona een onderdeel van ons dagelijks leven.  

Ergens vond dit een weg en pakten we de draad op. In het onderwijs maar ook 

in onze andere plannen. Ons prachtige schoolplein, dat zonder uw 
bovenschoolse ouderbijdrage niet gerealiseerd had kunnen worden, is daarvan 

een voorbeeld. Er wordt inmiddels naar hartenlust gespeeld. Daarnaast volgen 
we als team scholing, ondanks dat  dit online plaats vindt, in Leren leren en onze 

zoektocht naar een nieuwe taal-en spellingmethode. Afgelopen week hebben 

we, hoewel de meeste kinderen vrij waren, onze schouders gezet onder de 
noodopvang en diverse extra werkzaamheden.  

Terugkijkend kunnen we niet anders zeggen dan dat we vooral trots zijn: op de 
veerkracht en energie van onze kinderen, onze collega’s en van u als ouder.  

Samen slagen we erin om in de context van maatschappelijke onrust, een veilig 
leer - en ontwikkelklimaat te realiseren voor uw en onze kinderen.  

Een prestatie die waardering en respect verdient. Dank voor deze 

samenwerking, wij zien mede daardoor het nieuwe jaar positief, enthousiast en 

vol nieuwsgierigheid tegemoet.  

Geniet van de vakantie allemaal en nóg meer dan anders hopen we jullie gezond 

en uitgerust terug te zien op maandag 10 januari.  

 

Namens het team van NBS Dirk van Veen, 

Babette Rademakers 
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Sinterklaasviering 

 

Na een jaar in spanning te hebben gezeten, 
was Sinterklaas eindelijk weer in het land. 

De school werd mooi versierd en in de 
klassen kwamen de mooiste Sintcreaties 

tevoorschijn. Op vrijdag 3 december zou de 

goedheiligman met zijn Pieten een 

bezoekje brengen aan onze school. Maar 

zou Sinterklaas wel komen…? 

Nog voordat de school open was, kwamen 

de mooiste surprises al de school binnen. 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 

hadden weer enorm hun best gedaan om 

voor een klasgenootje iets prachtigs te 
knutselen. Maar terwijl die leerlingen hun 

surprises naar binnen brachten, zagen zij 

op het verkeersplein toch iets geks staan: 

een vouwwagen, twee campingstoelen, 

een tafeltje, een wasrek en een barbecue.  

Ook alle kinderen van de groepen 1 t/m 4  

keken maar vreemd op! Waarom zou er 
nou toch een vouwwagen voor school 

staan?  

Daar kwamen de kinderen snel genoeg 

achter! Heel de school ging met elkaar 
kijken naar de heuse Dirk livestream. Daar 

konden ze allemaal meekijken naar juf 

Simone, juf Babette en juf Sandra die een 
kijkje gingen nemen bij de vouwwagen. 

Terwijl juf Babette en juf  

 

Simone lekker in 

de 

campingstoelen 
zaten, zagen zij in 

de verte iemand 
aankomen… Het 

was de Sint en 

natuurlijk ook zijn 
Pieten! Gelukkig was de Sint ons niet 

vergeten en wilde hij graag een bezoekje 

brengen. Maar hij had wel even wat uit te 
leggen voordat hij naar binnen kon gaan. 

De Sint en zijn Pieten vertelden ons dat zij 
een klein Pietenhuis hadden neergezet op 

het schoolplein van de Dirk. Als zij in de 

nachten tot heel laat bezig waren met het 
vullen van de schoenen en het te laat was 

om nog naar het echte Pietenhuis te gaan, 

zetten de Sint en de Pieten hun 

kampement op: het kleine Pietenhuis! Dat 

was in de nacht van 2 op 3 december dus 

het geval. Toen begrepen wij allemaal 
waarom de vouwwagen op het plein stond. 

De Sint ging lekker zitten en de groepen 1 
t/m 4 mochten buiten langslopen om de 

Sint te verwelkomen met luid gezang en 

gejuich. Hierna ging de Sint naar binnen, 
want het was toch best fris. De groepen 5 

t/m 8 konden na het Dirk 

Sinterklaasjournaal meteen beginnen met 

de surprises en hier bleek maar weer wat 

voor een creativiteit de kinderen hadden! 



 
 
 
 
 
  
Alle 

klassen 

hadden 
een klein 

optreden 

voor de 
Sint 

bedacht en mochten deze opvoeren in de 

hal. Er kwamen versjes, liedjes en dansjes 

voorbij! Wat hebben de kinderen het toch 

knap gedaan, want optreden voor de 
goedheiligman is soms best nog spannend!  

Als beloning had Sinterklaas voor elke 
groep een mooi klassencadeau die ze in de 

klassen mochten uitpakken. Tussendoor 

konden de klassen genieten van een glaasje 
limonade en wat lekker strooigoed, want 

dat hoort er natuurlijk wel bij op zo’n 

feestdag. 

De dag vloog voorbij met alle leuke 
Sinterklaasprogramma’s in de klassen, 

maar het was uiteindelijk echt tijd om de 

Sint uit te zwaaien. Alle kinderen mochten 

voor de ramen van hun klas gaan staan en 
de Sint gedag wuiven. We hebben weer 

genoten met heel de school en wachten 

weer in spanning af tot volgend jaar! 

 

Nieuwsbrief 

We gaan afscheid nemen van ’t Turfje. We 

blijven jullie uiteraard informeren over de 
leuke activiteiten en ontwikkeling van onze  

school. In het vervolg zullen we dit gaan 

doen middels de nieuwsbrief van de Dirk 

van Veen. Aanmelden voor de nieuwsbrief 
kan via onze site nbsdirkvanveen.nl. 

Onderaan de homepage staat het 

aanmeldformulier voor de nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
  
Een ‘tot ziens’ en geen 

‘vaarwel’! 

Beste ouders,  

 

Het afgelopen jaar stond voor mij in het 

teken van een naderend afscheid. Hoewel 

ik inmiddels wel de oudste werknemer op 
onze school was geworden, was ik nog niet 

echt toe aan mijn pensioen en heb daarom 
besloten om nog een carrière-switch te 

maken. Ik verlaat het onderwijs om met te 

richten op landbouw en toerisme.  

In Italië, om precies te zijn in Le Marche (De 

Marken), vond ik samen met mijn vrouw en 

mijn oudste zoon en zijn lief, een prachtig 

huis met tuin en landbouwgrond waar we 

samen gasten gaan ontvangen om hen een 
onbezorgde vakantie te laten beleven èn 

gaan we ons richten op het produceren van 
olijfolie en het verbouwen van onder 

andere druiven. 

Le Marche, aan de Adriatische kant van 

Italië, kenmerkt zich door een zeer 

aangenaam klimaat en een heuvelachtig 

landschap dat velen kennen van 

bijvoorbeeld Toscane. De Marken is echter 

nog niet zo bekend bij het grote publiek en 
daarom minder druk en authentieker dan 

de bekendere regio’s.  

Onverwachts was 17 december ineens mijn 

laatste dag met de kinderen van onze 
school. Het is de school waar ik in 1985 ooit 

begon en was dus bezig met mijn 37e jaar. 

Ik ga u niet vervelen met verhalen uit 

vervlogen tijden en betogen over de 

veranderingen in het onderwijs.  

 

In 2021 was het nog net zo leuk als in 1985 

om met uw kinderen te kunnen werken aan 
een nog mooiere toekomst en hen mee te 

nemen in de verwondering over en de 

bewondering voor het leven. Dat is van alle 
tijden en wat mij betreft is er nauwelijks 

een plek waar dat beter kan dan op de Dirk 

van Veen.  

Ik voel me een bevoorrecht mens dat ik op 
deze manier de school en het onderwijs 

kan verlaten. Ik ben overtuigd van de 

kracht en de kwaliteit die de school meer 
dan ooit in zich heeft. Ik zal zeker collega’s 

gaan missen maar ook de kinderen en de 

ouders; in een aantal gevallen zijn kinderen 
uit vroegere jaren, de ouders van nu 

geworden. 

Mocht u ooit in de verleiding komen De 

Marken te bezoeken dan bent u van harte 
welkom op Agriturismo Qui Voglio. Via 

Facebook, Instagram of onze website kunt 

u onze lotgevallen volgen.  

Ik ben dankbaar en wilde dat graag met u 

delen. 

Ciao! 

 

Pieter Stoop 

 



 
 
 
 
 
  
Leerlingenraad 
 

Beste ouders,  

Er zijn ondertussen 
al een aantal 

bijeenkomsten 

geweest. Helaas 
iets minder dan 
gepland i.v.m. de 

aanhoudende coronamaatregelen. We maken 
er met elkaar het beste van!  

Op school zijn we ontzettend blij met het 

nieuwe schoolplein. Ook de kinderen vinden 

het een tof plein. Het nieuwe plein zorgt ook 

voor een aantal uitdagingen. Bijvoorbeeld hoe 

we om moeten gaan met het pannaveldje. Er 
staat soms een lange rij en dan kom je de hele 

pauze niet aan de beurt. Je gaat natuurlijk niet 
naar buiten om stil te staan. Vandaar dat we 

met de leerlingenraad een aantal regels 
hebben opgesteld, zodat de  

 

 

 

 

kinderen niet voor 
niets in de rij staan 

voor het panna-
veldje en sowieso 
een wedstrijdje 
kunnen spelen.  

Daarnaast hebben we ideeën bedacht voor de 

vriendschapspaal op het plein. Hoe gaan we die 
paal laten opvallen? Er zijn mooie ideeën 
ontstaan die helaas nog niet worden gedeeld.  

Aan het begin van dit jaar zijn we begonnen 
met een handboek voor de leerlingenraad. Wat 
zijn nou precies de rechten van een kind? En 

wat kunnen wij als leerlingenraad betekenen 

voor de Dirk? Dit gaan we met de 
leerlingenraad nog verder onderzoeken. 

Wij hopen dat we na de vakantie weer verder 
mogen met de leerlingenraad. 

Groetjes Kiki, Joes, Thijn en Sofie 

En natuurlijk de andere kinderen van de 

leerlingenraad, juf Marieke en meneer Remco 

 

 

Techniek 

Maandag 1 november, na de herfstvakantie hebben 

alle kinderen kennis gemaakt met verschillende 

knotsgekke professoren van Mad Science. De 

groepen 1 en 2 kregen een workshop over alle kleuren van de regenboog, 

in groep 3 en 4 leerden we over optische illusies, groep 5 en 6 leerden 

over chemische reacties en in groep 7 en 8 stond niet de X maar de ph-

factor in de klas centraal. In de hal maakten we kennis met de effecten 

van luchtdruk. Kijken, luisteren, ervaren maar vooral zelf aan de slag! 

Magisch! 

 

  



 
 
 
 
 
  

NAC Street  

League 

 

Hallo ouders van de Dirk van Veen, 

 

Dit jaar spelen wij (de kinderen van groep 

7) mee met de NAC streetleague. Dit is een 

voetbalcompetitie tussen verschillende 

scholen in Breda. De wedstrijden worden 

buiten schooltijd op dinsdagmiddag ge-

speeld. Als wij thuis spelen, is onze wed-

strijd op het trapveldje in het Wagenma-

kerspark. Soms spelen we ook uitwedstrij-

den en dat is telkens een ander veldje. 

De eerste competitiehelft zit er nu op. In 

maart start de tweede helft. Op dit mo-

ment hebben wij 50% van de wedstrijden 

gewonnen. Het gaat niet alleen om winnen, 

want ook door sportiviteit kunnen wij pun-

ten verdienen. Als we naar de stand kijken, 

staan we op de 5e plek. Maar… de nummer 

2, 3 en 4 hebben allemaal hetzelfde aantal 

punten, dus in principe staan we derde! Er 

moeten nog punten bijkomen, want we 

hebben ons tijdens Kerst maatschappelijk 

ingezet voor ouderen met dementie. Wij 

hebben als klas potjes versierd met een 

kaarsje erin. Die potjes worden afgegeven 

bij ouderen met dementie, want dan heb-

ben ze hopelijk wat meer lichtpunten in 

deze donkere dagen. 

De mooiste prijs hebben wij dit jaar al ge-

wonnen. Aan het begin van dit schooljaar 

was er een Kick-Off van de competitie bij 

het NAC stadion. Wij hebben toen als de 

school de sportiviteitsprijs gewonnen. Hier 

hebben we een fantastische prijs voor ge-

kregen. Als de coronamaatregelen het toe-

laten, krijgen we in dit schooljaar nog een 

rondleiding door het NAC stadion.         

Voor ons bestaat er geen toffere prijs en 

het is natuurlijk een compliment dat de 

groepen 7 van de Dirk van Veen tussen al 

die scholen opvielen door hun sportiviteit 

richting andere klassen.  

In maart begint de tweede helft van de 

competitie. Aanmoedigen mag altijd. Ho-

pelijk zien we u een keer langs de kant 

staan als we een thuiswedstrijd spelen op 

het trapveldje in het Wagenmakerspark.  

 

Heel veel sportieve groetjes, 

 

Juf Nicole, juf Chantal, meneer Remco en 

alle kinderen van de groepen 7! 
 

 

Kerst op de 
Dirk 

 
Vrijdag 17 december 

hebben we toch nog 

samen Kerst gevierd 

in de klas. Met een gezellig Kerstontbijt zijn 

we de dag gestart. Alle klassen waren 
gezellig versierd en de kinderen hadden 

heerlijke ontbijtjes mee. Er werd gesmuld 
van croissantjes, broodjes, eieren en 

heerlijke sapjes. Dit was een mooi 

alternatief voor het jaarlijks Kerstdiner.  

Daarna zijn we kerstkaarten gaan 

knutselen voor eenzame ouderen. In de 

hele school werd er hard gewerkt aan 

prachtige creaties voor onder andere  

 



 
 
 
 
 
  
ouderen Huize de Baronie, verzorgingste-
huizen van Thebe, het Amphia en het Eliza-
beth. Zo maken we met de hele school een 
warm gebaar naar ouderen in Breda.   
 

Als afsluiting 
van deze fees-
telijke laatste 
schooldag van 
dit jaar ston-
den de papa’s 
van de Dirk 

buiten in Kerstmannenpakken ons te trak-
teren op een lekkernij. Dank voor deze at-
tente actie! 

 
Wij hebben genoten van een fijne laatste 
schooldag! 
 
De kerstcommissie  
 

De voedselbank 

Het vrijwilligersteam van de Voedselbank 

Breda ziet het als hun missie om de armste 

mensen in Breda een steun in de rug te 
geven.  

Dat doen zij door hen wekelijks een 

voedselpakket te verstrekken. Voor onze 

kinderen op school is het inmiddels een 

mooie traditie geworden de kinderen die 
bij de voedselbank ingeschreven staan 

extra te verwennen met Kerst. Dit jaar 
hebben we samen weer meer dan 400 

kerstpakketten gevuld, allen meer dan 

prachtig ingepakt! 

Namens de voedselbank heel veel dank 

voor dit lieve gebaar…we maken 424 

kinderen ontzettend blij met Kerst! 

 

 

 


