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Dit leest u o.a. in deze nieuwsbrief: 

Agenda 

 Ma 22 apr t/m vr 3 mei 

April/meivakantie 

 Ma 6 mei 

8.30 u Controle hoofdluis 

 Wo 8 mei 
Schoolreis 

 Do 9 mei 

Vergadering OV 

 Zo 12 mei 

Moederdag 

 Ma 13 mei 

Eindtoets groep 8 

 Di 14 mei 

Eindtoets groep 8 

 Vr 17 mei 

GoedeDoelenMarkt 

 Do 30 mei + Vr 31 mei 

Hemelvaart: alle kinderen vrij 

 Do 6 jun 

Nieuwsbrief 

 Vr 7 jun 

Studiedag: alle kinderen vrij 

 Ma 10 jun 

2e Pinksterdag: alle kinderen 

vrij 

 Di 11 jun 

Studiedag: alle kinderen vrij 

 Zo 16 jun 

Vaderdag 

 Ma 17 t/m vr 21 jun 

Rodeloperweek  

van 14.00 tot 14.15 uur 

 Vr 21 jun 

Podiumtalent gr. 4 + 7 

13.30 uur  Schoolreis  Koningsspelen 

 Eindtoets groep 8  Podiumtalent 

 Praktijkdag verkeer  Voorjaarsbrunch 

 GoedeDoelenMarkt  GGD 










































Eindtoets groep 8 
Over enkele weken maakt groep 8 de Eindtoets. Verschillende jaren op rij hebben we 

gekozen voor de Eindtoets die aangeboden werd door het ministerie van onderwijs 

en ontwikkeld werd door CITO uit Arnhem. Deze toets voldeed steeds minder aan  

onze wensen. We vinden het belangrijk om adaptief (op maat) te toetsen. Juist om 

kinderen succeservaringen te geven en op eigen tempo te kunnen laten werken. In 

het digitale tijdperk waar we leven is dit gelukkig mogelijk. De toets van het ministe-

rie kon niet aan deze wensen voldoen dus hebben we ons de afgelopen maanden op 

diverse andere aanbieders georiënteerd. Voor u wel goed om te weten dat de Eind-

toets los staat van het CITO leerlingvolgsysteem dat u kent vanuit de rapportge-

sprekken. Daarnaast zijn alle Eindtoetsen geijkt,  

zodat elk kind hetzelfde scoort bij de verschillende toetsen die er zijn, alleen de 

vorm van toetsen is dus anders.  

De keus is gevallen op ROUTE 8. Alle kinderen uit groep 8 maken de Eindtoets nu di-

gitaal. Vanwege deze reden worden er diverse afnamemomenten aangeboden om de 

server van ROUTE 8 niet overbelast te laten raken.  Wij hebben er voor gekozen om 

de toets op maandag 13 mei en dinsdag 14 mei af te nemen.  De MR en de ouders en 

kinderen van groep 8 zijn inmiddels al geïnformeerd over deze keus.  

Meer info lezen en zien over Route 8? Ga naar www.route8.nl  

 

 

 

Het was weer reuze gezellig én lekker!  

De VOORJAARSBRUNCH! 
Mogelijk gemaakt door de vele hulpouders én  

Jumbo Groesbeek. Bedankt allemaal! 










VRIJDAG 21 juni 

13.30 UUR:  

 

PODIUMTALENT 

GR. 4 & GR. 7 

Ouders/bekenden van  

gr. 4 en gr. 7: 

Komt dat zien! 

U bent van harte welkom! 



Weet u het nog? De succesvolle GoedeDoelenMarkt van vorig schooljaar!? Ook dit jaar heeft de 

commissie besloten om een markt te organiseren t.b.v. 2 goede doelen, 1 daarvan is onze 
school, de andere is dit jaar Stichting Opkikker (www.opkikker.nl). De opbrengst zal ver-

deeld worden onder deze goede doelen. Stichting Opkikker geeft gezinnen met een ziek kind de 
kracht om door te gaan. Dit doen ze al 23 jaar voor duizenden gezinnen per jaar. Zieke kin-
deren krijgen een dag van hun leven, helemaal georganiseerd door de vrijwilligers en medewer-

kers van de stichting. Even geen zorgen, even niet het gevoel van ziek zijn…   

Voorafgaand aan onze markt krijgen waarschijnlijk alle kinderen bezoek in de groep van een 
ambassadeur van stichting Opkikker. Deze ambassadeurs zetten zich al jaren in voor deze 

stichting en brengen graag de kinderen op de hoogte van het goede werk dat zij doen.  

Ook zal er wederom een loterij georganiseerd worden. Mocht uw bedrijf iets beschikbaar wil-

len stellen in de vorm van een klein prijsje, dan horen we dat heeeeel graag! Daarnaast 
houden we wederom een week lang een kledinginzamelingsactie, zie onderstaand kader voor 

meer info over het kleding inzamelen. Kortom: een mooie moment om de kledingkast van u en 

uw kinderen eens goed te ordenen! 

We hopen op zoveel mogelijk bezoekers, dus brengt u het onder de aandacht bij uw bekenden? 
De markt zal om 15.30 uur starten op vrijdag 17 mei! Tevens is er een horecaplein aan-
wezig waar u heerlijk wat kunt eten en drinken. De markt sluit om 18.00 uur. U kunt een 

kraampje huren voor 5 euro. Kinderen betalen 2.50 euro. Voor een kraampje huren kunt u 

Juf Rosanne mailen. rosanne.evers@bs-breedeweg.nl 

 

U kunt nu direct al iets betekenen voor ‘Opkikker’ door een oude mobiele telefoon en/of 
oplader in te leveren. Hiervoor staat een donatie-doos in onze Kuil. Alvast dank!!! 

Hoe werkt de kledinginzamelingsactie precies? 

 Kleding kan ingeleverd worden van 13 t/m 17 mei. 

 De kleding wordt verzameld bij de hoofdingang van de gymzaal.  

(Aan de Eikstraat) 

 Dagelijks (van 13 t/m 17 mei) van 8.15 tot 8.30 uur en van 14.00  

tot 14.15 uur en natuurlijk tijdens onze markt op 17 mei. 

 Kinderen uit de bovenbouw zullen de gesloten zakken in  

ontvangst nemen. 

 In de week erna zal de verzamelde kleding opgehaald worden, en 

horen we welk bedrag we opgehaald hebben. Per kilo verdienen we 

€0,30. 

 Dit mag ingezameld worden: tweedehands kleding, lakens, dekens, 

gordijnen, handdoeken, knuffels, schoenen (per paar; aan elkaar 

knopen), riemen en handtassen.   

 Dit mag niet: vuile of natte kleding, gescheurde kleding, matten, 

tapijten, kussens, dekbedden, enkele schoenen , speelgoed en be-
drijfskleding. 

https://opkikker.nl/


Op de laatste MR Vergadering van 2 april 

zijn de volgende zaken aan de orde ge-

weest: 

 

 De renovatie van onze gymzaal. We zitten er bovenop. De laatste stap ligt nu bij de poli-

tiek. Zodra wij weten wanneer dit onderwerp in de raadsvergadering komt laten wij dat 
weten. Het is dan misschien wel belangrijk om met velen naar deze vergadering te gaan 

om te laten zien/horen hoe belangrijk wij het vinden dat onze gymzaal gerenoveerd gaat 
worden. 

 De oversteekplaats op de Bredeweg, deze gaat er komen. Het is nu aan de provincie! 

 Aanpak van het schoolplein is verplaatst naar het volgend schooljaar. 
 Antoinette (personeel geleding van de MR) heeft aangegeven om naar 7 jaar de MR te 

gaan verlaten. Wie van het team haar gaat opvolgen is nog niet bekend. 
 Op de laatste vergadering in juni gaat de formatie van het schooljaar 2019-2020 be-

sproken worden. 



Vanuit schoolmaatschappelijkwerk: 
Onderwerp: Wijziging tijdstip aanwezigheid Anne ter Haar 
  

Vanaf januari 2019 is Anne ter Haar op maandagmiddag in de oneven we-
ken aanwezig op bassischool Breedeweg en in de even weken op Kindcen-
trum Op De Horst. Zij was aanwezig tussen 14.00 en 16.30. 
  
Dit tijdstip zal met ingang van 8 april 2019 wijzigen naar : 13.00 tot 
15.00. 

  
Op de momenten dat Anne ter Haar niet aanwezig is, is de Afstemmingsco-
ördinator Janette Janssen, het aanspreekpunt. 

 

 

 

Tips mediagebruik kinderen  

Bijdrage van Anneke van Hes, GGD Gelderland-Zuid  

 

Uit onderzoek weten we dat het belangrijk is om kinderen grenzen te geven in hun me-

diagebruik. Hierdoor gaan zij bewust om met media, zodat hun gedrag gezond en veilig 

blijft. Hoe jonger kinderen leren dat er regels zijn als het om media gaat, hoe beter. 
Daarom vind je hier een aantal tips: 

Tip 1: stop ruim voor bedtijd met gamen 

Tip 2: liever geen tv of tablet op de eigen kamer 

Tip 3: laat de jongste niet meekijken met de oudste 

Tip 4: spreek vaste ‘beeldschermmomenten’ af 

Tip 5: positief gedrag online 

Tip 6: voorzichtig zijn met eigen gegevens online 

Tip 7: afspraken over online geld uitgeven 

Tip 8: Meldknop.nl voor als je hulp nodig hebt 

 
Meer informatie en tips vind je op onze website bij Jeugd en Opvoeden. 

 
Groei! 

In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, ge-

zondheid en opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je 
kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website: 

www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-
groei/. 

Vanuit 

http://www.meldknop.nl
https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/wat-kan-een-basisschoolkind-met-media/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/


SCHOOLREIS 2019 
Woensdag na de meivakantie (8 mei) gaan we weer op schoolreis! Net als eer-

dere jaren gaan alle groepen met de bus op pad. De verdeling dit jaar ziet er als 

volgt uit: 
 

 Groep 1/2: Speeltuin Brakkefort in Nijmegen 

 Groep 3/4: Ouwehands Dierenpark in Rhenen 

 Groep 5 t/m 8: Attractiepark Toverland in Sevenum 

De kinderen mogen geen geld meenemen. Ook vragen we u om geen grote 

hoeveelheden zoetigheid mee te geven. Iets lekkers is natuurlijk prima, maar gro-

te verschillen in snoepwaar tussen kinderen onderling willen we voorkomen. Het is 

ook niet toegestaan om energydrank of koolzuurhoudende dranken mee te ne-

men. We verwachten dat alle kinderen zelf hun 10-uurtje en lunch meenemen. 

Het belooft een gezellige dag te worden. De commissie schoolreis stuurt via  

Social Schools nog een bericht met de laatste details. 

Afscheid luizenmoeders! 
Na meer dan 10 jaar! is het laatste  
moment ‘luizenpluizen’ bijna aangebroken voor Renate en Wendy (moeders van 
Wout en Gijs uit groep 8)! Al die jaren stonden zij, samen met andere kamou-
ders, direct na een schoolvakantie, voor ons klaar om alle kinderen van de 
school te screenen op hoofdluis.  
 
We zijn hen enorm veel dank verschuldigd!  
Dames, top dat jullie dit al die jaren hebben  
gedaan! Bedankt!!! Geniet van jullie laatste ‘pluis’moment op maandagochtend 
6 mei ;) 


