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Dit leest u o.a. in deze nieuwsbrief: 

Agenda 

 Ma 25 mrt t/m Vr 29 mrt 

Week van de Lentekriebels 

 Woensdag 27 maart 

Talentmoment gr. 5 t/m 8 

 Vrijdag 29 maart 

Talentmoment gr. 1 t/m 4 

 Zondag 31 maart 

Start zomertijd 

 Dinsdag 2 april 

Juf Katja jarig 

 Donderdag 11 april 

Voorjaarsbrunch 

 Vrijdag 12 april 

8.30 u Ramen lappen en  

13.30 Podiumtalent 

gr. 3 + gr. 8 

 Vrijdag 19 april 

Sportdag: Koningsspelen en  

volgende nieuwsbrief 

 Za 20 april t/m Zo 5 mei 

April/meivakantie 

 Maandag 6 mei 
8.30 u controle hoofdluis 

 Woensdag 8 mei 

Schoolreis 

 Zondag 12 mei 

Moederdag 

 Maandag 13 mei 

Eindtoets groep 8 en  

Vergadering GMR 

 Dinsdag 14 mei 

Eindtoets groep 8 en 

Juf Rosanne jarig 

 Vrijdag 17 mei 

Themadag Goede Doelen 

 Tevredenheidsonderzoek  Carnaval 2019 

 Ramen lappen!  Even voorstellen... 

 Nieuwe website  Sjors Sportief 

 Vakantierooster 19/20  Studiedagen?! 

Lente!  
De lente is officieel begonnen deze week. En het weer 
helpt vandaag goed mee het lentegevoel een plekje te 
geven! Misschien heeft u, ergens in het zonnetje, tijd en 
zin om deze nieuwsbrief goed door te nemen. We heb-
ben weer de nodige infor-matie verzameld in deze brief.  

Er is veel gebeurd in de afgelopen weken. We hebben 
een gezellig carnavalsfeest gevierd, een weekje vakan-
tie gehad, het tevredenheidson-derzoek afgerond, nieu-
we ideeën en kennis opge-daan tijdens studiedagen én 
de talentmomenten zijn weer van start gegaan. En dan 
vergeet ik vast nog een heleboel!  

En er staat ook weer van alles voor de deur! Zoals een 
podiumtalent van groep 8 en groep 3, de voor-
jaarsbrunch, koningsspelen, ramenlappen enz.  

In deze brief leest u er meer over… Voor nu wens ik u 
prettig lenteweekend toe!  

 

Anke Janssen  

 
 
 
 
 



Vrijdag 12 april gaan we weer met een actieve groep ouders aan de slag 
om onze ramen te lappen. We zijn nog op zoek naar ouders/andere betrok-
kenen die willen aansluiten. We starten meteen om 8.30 uur. Natuurlijk zor-
gen we voor wat lekkers bij de  
koffie/thee.  

 

We horen regelmatig terug dat het voor ouders stiekem erg leuk is om de 
school in bedrijf te zien. Een ideale kans dus! Neemt u zelf een emmer, en 
een trekker mee? Mocht u willen aansluiten, dan horen we dat heeeeeeel 
graag! U kunt een mailtje sturen naar directie@bs-breedeweg.nl, of laat het 
even weten aan de leerkracht van uw kind. Graag tot vrijdag 12 april! 

 
Iedere twee jaar nemen we binnen alle geledingen (ouders, kinderen 
gr. 6 t/m 8 en personeelsleden) van de school een tevredenheidson-
derzoek af. We vinden het erg belangrijk om feedback te krijgen over 
‘ons’ onderwijs in de breedste zin van het woord. Gelukkig krijgen 
we veel positieve reacties, maar natuurlijk ook zaken waar we als or-
ganisatie nog aan kunnen werken. Dit houdt ons scherp en geeft ons 
input voor bijvoorbeeld ons nieuwe schoolplan. De aankomende we-
ken verzamelen we alle uitkomsten en gaan we diverse punten om-
zetten in acties.  We houden jullie hiervan  
uiteraard op de hoogte! We zijn heel blij te merken dat ouders,  

medewerkers en kinderen ons gemiddeld een 7,5 geven, hier zijn 

we trots op! Dank dat u de moeite heeft genomen het onderzoek in te 
vullen! 



VRIJDAG 12 APRIL 

13.30 UUR:  

 

PODIUMTALENT 

GR. 3 & GR. 8 

Ouders/bekenden van  

gr. 3 en gr. 8: 

Komt dat zien! 

U bent van harte welkom! 

Hij is online!!! Onze geheel 

vernieuwde website! Heeft u hem al gezien? Op 

deze manier hopen we alle huidige ouders, nieuwe ou-

ders en andere geïnteresseerden goed op de hoogte te 

brengen en te houden van ons moderne onderwijs. 

Daarnaast is deze nieuwe website beter toegankelijk 

voor mobiele apparaten. Zelfs op een mobiele telefoon 

of tablet is hij nu prima te bekijken. 

Klik snel door via bovenstaande link! 

 

http://www.bs-breedeweg.nl/


CARnAval 2019 
Het was weer een spetterende ochtend in ‘De Sleutel’ tijdens onze carnavals-

viering. Iedere groep had zijn best gedaan om een fantastisch optreden neer 

te zetten. Onder leiding van prinses Silke Werd het een geweldig feest. We wil-

len via deze weg onze dank uitspreken naar alle leden van de OV, medewer-

kers van ‘De Sleutel’ en natuurlijk de mannen van het geluid: hartelijk dank dat 

jullie deze ochtend tot een succes hebben gemaakt!  Verderop in deze 

nieuwsbrief vindt u nog een impressie van deze ochtend. 

Donderdag 11 april houden we wederom onze jaar-

lijkse voorjaarslunch.  Alle kinderen krijgen dan van de 

OV een overheerlijke lunch aangeboden. Noteert u het 

op uw kalender? Want de kinderen hoeven deze dag 

geen lunch mee te nemen. Ook voor borden, bestek en 

iets te drinken wordt gezorgd. 

Ook dit jaar doen we weer mee aan de ‘week van de 

lentekriebels’ (vanaf 25 maart). We geven een week 

lang, in de hele school, verschillende lessen over 

weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Natuurlijk zijn 

deze lessen helemaal afgestemd op de doelgroep. 

Meer informatie vindt u HIER!!! 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels


 

Naam: Jordin Brouwer 

Leeftijd: 22 jaar 

Loopt stage in groep:  groep 3 t/m 8 tijdens de gymmo-
menten. 

Deze opleiding volg ik: ik zit nu in het derde jaar van de 
opleiding voor leerkracht basisonderwijs. Dat doe ik in Nij-
megen.  

Uiteindelijk wil ik leerkracht worden, omdat:  
ik heel graag mijn eigen klas zou willen hebben, met een 
sportieve gloed. 

Dit zijn mijn hobby’s: 

Ik ben zelf heel erg sportief en vind bijna alle sporten leuk. 
Voetbal blijft wel het leukst waar ik scheidsrechter ben op 
een landelijk niveau bij de jeugd van 15 tot en met 19 jaar.  

Daarnaast ben ik een schaatsfan en vind ik fietsen heel erg 
leuk. Verder doe ik graag avontuurlijke activiteiten en hou ik 
van reizen naar natuurlijke omgevingen.  

Dit is mijn eerste indruk van basisschool Breedeweg : 
De eerste indruk van de school is dat de collega's heel erg 
betrokken zijn en ze je direct een warm gevoel geven bin-
nen het team. Daarnaast zijn de leerlingen heel erg enthou-
siast en gemotiveerd tijdens de lessen in de gymzaal en 
dat is fijn om mee te werken.  

Naam: Jennifer Braks 

Leeftijd: 20 jaar 

Loopt stage in groep: 5 op maandag, dinsdag en 
woensdag. 

Deze opleiding volg ik: Pabo, vierdejaars. 

Uiteindelijk wil ik juffrouw worden, omdat:  
ik het ontzettend leuk vind om samen met kinderen te 
werken. Kinderen nieuwe dingen leren op een leuke 
manier is wat ik wil doen. 

Dit zijn mijn hobby’s: 

Korfbal is mijn sport. Dit doe ik drie keer in de week. 
Daarnaast geef ik ook korfbaltraining aan een jeugd-
team. Verder vind ik het leuk om te zwemmen en om te 
tekenen. 

Dit is mijn eerste indruk van basisschool Breede-
weg en mijn groep: 

Het is een gezellige groep in een gezellige school. Ie-
dereen is open en betrokken met de rest van de school. 
Dit is mijn laatste jaar en ik denk dat basisschool Bree-
deweg mij goed kan helpen om helemaal klaar te zijn 
als echte juf. 

Mocht je vragen hebben, kom gerust langs! 

Naam: Florine Baak 

Leeftijd: 21 jaar 

Loopt stage in groep: 3 t/m 8 tijdens de gymmomen-
ten. 

Deze opleiding volg ik: PABO (minor bewegingson-
derwijs) 

Uiteindelijk wil ik : juf worden, omdat: ik graag wil 
bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Aan hun 
leerontwikkeling, maar ook aan hun persoonlijke ontwik-
keling. Hoe worden zij later de persoon die ze graag 
willen zijn.  

Dit zijn mijn hobby’s:  
Fotografie 

Dit is mijn eerste indruk van basisschool Breede-
weg: 

Ik vind het een leuke, gezellige school. Er hangt een 
fijne sfeer. Ik voelde me er meteen welkom. Ik kijk er 
naar uit om tot de zomer de gymlessen te verzorgen. 

Naam: Shanti Yenipazar  

Leeftijd: 21 

Loopt stage in groep: 4  

Op deze dagen: maandag en dinsdag 

Deze opleiding volg ik: onderwijsassistent  

Hierna wil ik de opleiding Social Work gaan doen op de 
Han in Nijmegen.                    

Dit zijn mijn hobby’s: Ik vind het leuk om te reizen en 
met vrienden af te spreken. 

Dit is mijn eerste indruk van basisschool Breedeweg 
en mijn groep: Ik loop hier nu 2 weken stage en vind 
het een leuke en leerrijke school.  



 

Naam: Joris Derks 

Leeftijd: 20 jaar 

Loopt stage in groep: 4 

Op deze dagen: woensdag en donderdag  

Deze opleiding volg ik: PABO 

Uiteindelijk wil ik leraar worden, omdat: ik het heel 
erg leuk en leerzaam vind om met kinderen te werken. 
Elke dag is anders en elke dag leren we ontzettend 
veel van en met elkaar! 

Dit zijn mijn hobby’s: Voetbaltraining geven, DJ, 
carnaval, KVW, met vrienden ergens wat drinken, 
etc..! :) 

Dit is mijn eerste indruk van basisschool Breede-
weg en mijn groep: Ik heb al een hele periode 
groep 6 achter de rug. Tijdens deze periode heb ik de 
school als erg leuk ervaren. Er zitten ontzettend veel 
verschillende kinderen op de school en er zijn heel 
veel mogelijkheden om op een vernieuwende manier 
les te geven. Dat vind ik als toekomstig leerkracht erg 
belangrijk! Ik heb ontzettend veel zin in de rest van het 
schooljaar. Ik weet zeker dat deze net zo leuk gaat 
worden als het eerste half jaar! 

Naam: Marleen Stegeman 

Leeftijd: 28 jaar 

Loopt stage in groep: 1-2 B 

Op deze dagen: maandag en dinsdag. Vanaf 
april maandag, dinsdag en woensdag. 

Deze opleiding volg ik: Leraar Basisonder-
wijs (Pabo) 

Uiteindelijk wil ik juffrouw worden, omdat: je 
een verschil kan maken voor het kind. Ik hoop 
het beste uit ieder kind te halen en een veilig 
gevoel te geven.  

Dit zijn mijn hobby’s: tennis, lezen, tekenen 
en muziek luisteren 

Dit is mijn eerste indruk van basisschool 
Breedeweg en mijn groep: een gemoedelijke 
sfeer en een ‘samen’-gevoel in de groep.  

Overgang Social Schools 
            
           
              
               
              
            
 

https://www.socialschools.nl/30-voor-ouders


Het aanbod van Sjors Sportief voor de tweede helft van het 
schooljaar is bekend. Hier beneden vindt u een gedeelte van de 
activiteiten die worden aangeboden. Het complete aanbod en 

aanmelding kunt u vinden via www.sjorssportief.nl  
Veel sportplezier! 

http://www.sjorssportief.nl


 VAKANTIEROOSTER NIJMEGEN E.O. 2019 - 2020   

        

                    

    augustus     september    oktober   

  31 32 33 34 35  35 36 37 38 39  40 41 42 43 44  

ma   5 12 19 26   2 9 16 23  30 7 14 21 28  

di   6 13 20 27   3 10 17 24  1 8 15 22 29  

wo   7 14 21 28   4 11 18 25  2 9 16 23 30  

do  1 8 15 22 29   5 12 19 26  3 10 17 24 31  

vr  2 9 16 23 30   6 13 20 27  4 11 18 25   

za  3 10 17 24 31   7 14 21 28  5 12 19 26   

zo  4 11 18 25   1 8 15 22 29  6 13 20 27   

                    

    november    december    januari   

  44 45 46 47 48  48 49 50 51 52  1 2 3 4 5  

ma   4 11 18 25   2 9 16 23  30 6 13 20 27  

di   5 12 19 26   3 10 17 24  31 7 14 21 28  

wo   6 13 20 27   4 11 18 25  1 8 15 22 29  

do   7 14 21 28   5 12 19 26  2 9 16 23 30  

vr  1 8 15 22 29   6 13 20 27  3 10 17 24 31  

za  2 9 16 23 30   7 14 21 28  4 11 18 25   

zo  3 10 17 24   1 8 15 22 29  5 12 19 26   

                    

    februari     maart     april   

  5 6 7 8 9  9 10 11 12 13  14 15 16 17 18  

ma   3 10 17 24   2 9 16 23  30 6 13 20 27  

di   4 11 18 25   3 10 17 24  31 7 14 21 28  

wo   5 12 19 26   4 11 18 25  1 8 15 22 29  

do   6 13 20 27   5 12 19 26  2 9 16 23 30  

vr   7 14 21 28   6 13 20 27  3 10 17 24   

za  1 8 15 22 29   7 14 21 28  4 11 18 25   

zo  2 9 16 23   1 8 15 22 29  5 12 19 26   

                    

    mei      juni      juli    

  18 19 20 21 22   23 24 25 26  27 28 29 30 31  

ma   4 11 18 25   1 8 15 22  29 6 13 20 27  

di   5 12 19 26   2 9 16 23  30 7 14 21 28  

wo   6 13 20 27   3 10 17 24  1 8 15 22 29  

do   7 14 21 28   4 11 18 25  2 9 16 23 30  

vr  1 8 15 22 29   5 12 19 26  3 10 17 24 31  

za  2 9 16 23 30   6 13 20 27  4 11 18 25   

zo  3 10 17 24 31   7 14 21 28  5 12 19 26   

                    

    augustus     september        

  31 32 33 34 35   36 37 38 39 40       

ma   3 10 17 24   31 7 14 21 28       

di   4 11 18 25   1 8 15 22 29       

wo   5 12 19 26   2 9 16 23 30    Basisonderwijs 

do   6 13 20 27   3 10 17 24        

vr   7 14 21 28   4 11 18 25        

za  1 8 15 22 29   5 12 19 26        

zo  2 9 16 23 30   6 13 20 27        

Hier ziet u de vakantiedagen van volgend schooljaar.  
De studiedagen worden nog gepland, als deze data duidelijk zijn, hoort u het zo snel mogelijk! 



De afgelopen weken stonden er twee studiedagen gepland. Met het team van 
Breedeweg zijn we vooral bezig geweest met de vraag: ‘Hoe ziet onze school eruit 
in 2023?’ Op ludieke wijze hebben collega’s elkaar rondleidingen gegeven door de 
school in 2023. Collega’s werden dus gevraagd een kijkje te nemen in de toe-
komst want ‘Wat zien we dan precies?’ en ‘Wat wordt er van een leerkracht in 
2023 verwacht?’. Dit waren de vragen die ons hielpen het beeld steeds scherper 
te stellen. Maar vooral onze beelden over het onderwijs van de toekomst met el-
kaar te delen. Want wat hebben onze leerlingen in de toekomst nodig? En wat 
betekent dit voor onze leerkrachten? We hebben mooie, nieuwe input verzameld 

voor het nieuwe schoolplan.   

 

Daarnaast zijn we ook bezig geweest met een nieuwe taalmethode. We stellen ho-
ge eisen aan onze methodes en willen daarom onze oude taalmethode vervangen. 
We hebben een deskundige uitgenodigd om ons tijdens de studiedag te informe-
ren over nieuwe methodes, om vervolgens samen te kijken wat past bij onze 

school.  

 

Ook zijn we druk geweest met een nieuwe vorm voor ons rapport. Het rapport dat 
we nu hebben vinden we niet meer passen bij onze nieuwe manier van werken 
waarbij kinderen steeds meer eigenaarschap hebben met betrekking tot hun ei-

gen leerproces.  

 

Er was ook een evaluatie van de CITO M-toetsen en hebben we een training feed-
back geven en ontvangen gevolgd. Drukke dagen voor ons team, met een grote en 

zinvolle opbrengst!  

Studiedagen?!  

Op Goede vrijdag (19 april) vindt onze jaarlijkse sportdag 

plaats. Groep 1 t/m 3 heeft een sportieve dag op school. 

Groep 4 t/m 8 zal deelnemen aan de sportieve activiteiten op 

het terrein van ‘De Treffers’. Dit jaar zijn er helaas wat min-

der studenten beschikbaar die de spellen daar zullen bege-

leiden. We zijn dus op zoek naar veel ouderhulp! Mocht u in 

de gelegenheid zijn?! Dan horen we het heel graag. U kunt 

zich aanmelden via de strook in de brief (gr. 4 t/m 8) of  een 

mail sturen naar juf Rosanne (gr. 1 t/m 3)! 


