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Nieuw schooljaar 
Na een prachtige zomer is het nieuwe schooljaar weer van start gegaan. 

Veel kinderen hebben verteld over de fijne vakantie die ze hebben gehad. Gelukkig maar. 

Het werd ook wel duidelijk dat de meeste kinderen weer zin 

hadden om naar school te gaan. Voor de jongste kleuters heel 

spannend natuurlijk. Maar ook voor de andere groepen is het 

altijd weer even wennen, een nieuwe juf of meneer, nieuwe 

leerstof en andere afspraken.  

Samen met de kinderen, de ouders en het team, maken we er 

een fijn en leerzaam jaar van.  

Informatiemiddag 

Vrijdag 31 augustus is de informatiemiddag. U bent vanaf 14.30 uur van harte welkom in de groep van uw kind. De 

kinderen van die groep gaan u precies vertellen wat ze dit jaar allemaal gaan leren. Reuze interessant. 

Het is dan ook een mooie gelegenheid om de andere ouders en de leraren te ontmoeten.  

Rond 15.00 uur gaan we allemaal naar buiten voor een drankje en een hapje. Dan kunnen we nog 

gezellig even bijkletsen en de vakantieverhalen uitwisselen. 

U komt toch ook? 

Vooraankondiging 

Op de kalender heeft u kunnen zien dat de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging staat gepland op 

maandag 1 oktober. 

Aan deze ALV koppelen we een thema avond met als thema “Andere schooltijden”. 

De maatschappij is enorm aan het veranderen. Veel zaken die vroeger heel normaal waren staan nu ter discussie. Zo 

wordt ook veel gesproken over schooltijden. Op veel scholen zijn de schooltijden al aangepast.  

Gaan de schooltijden op de Driezwing veranderen? 

Dat weten we nog niet. Dat hangt af van de mening 

van het team en van de mening van de ouders. Die 

meningen moeten we goed onderzoeken. 

Op 1 oktober gaan we van start met een eerste 

stap. We gaan eerst de zaak maar eens verkennen. 

Waarom zouden we de schooltijden aanpassen? 

Wat is daar de zin of onzin van? Wat vinden de ouders? Welke verschillende mogelijkheden zijn er? Waar moeten 

we allemaal op letten? Welke voordelen heeft een aanpassing? Wat zijn de voor- en nadelen voor de school en/of de 

ouders? Hoe …. 

Genoeg vragen waar we op deze avond graag over willen praten. 

Waarschijnlijk heeft u als ouder/ verzorger ook de nodige vragen, opmerkingen of bedenkingen. Noteer daarom 1 

oktober in uw agenda, zodat u ook mee kunt praten en denken over de schooltijden op onze school. 
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IPC 
Beste ouders/verzorgers van de groepen 1-2, 

Op woensdag 5 september gaan wij van start met het eerste IPC thema van dit schooljaar met als titel:  

“Wat trek jij aan?” 

Dit thema zullen wij kleding centraal stellen waarbij de focus ligt op de onderwerpen:  

- kleding voor jou en mij 

- wat past bij mij? 

- patronen en kleding maken 

 

Tijdens dit thema zullen wij werken aan verschillende doelen waarbij we onder andere ontdekken: 

- dat er verschillende kledingmogelijkheden zijn en deze presenteren 

- dat je kledingstukken kunt maken van verschillende materialen 

- hoe je patronen kunt ontdekken en maken 

- enz 

Verder werken wij aan vaardigheden als presenteren, plattegronden bekijken, symbolen lezen, ruimtelijke oriëntatie 

enz.  

Voor dit thema hebben wij uw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar de volgende spullen om goed vorm te kunnen geven 

aan de activiteiten 

- tijdschriften/ reclamefolders met kleding 

- alledaagse oude kleding (die u niet terug hoeft te hebben) 

- een kledingrek & kledinghangers  (wij zullen hier zo voorzichtig mogelijk mee omgaan) 

- voor elk kind 1 wit t-shirt waarvan ze zelf een ander kledingstuk mogen maken 

Het thema willen we graag afsluiten met een modeshow waarbij wij onze zelf ontworpen outfits en creaties aan u 

willen presenteren.  

Dit zal zijn op vrijdag 28 september om 14.30 uur. Een officiële uitnodiging hiervoor zult u nog van uw kind 

ontvangen. 

Hopelijk bent u zo voldoende geïnformeerd.  

Voor overige algemene informatie over onder andere IPC, de groep en data waarop wij hulp nodig hebben, kunt u 

het informatieboekje van de groep raadplegen.   

 

Vriendelijke groet, 

Carlijn en Tilly 

 

Kinderpostzegels 
Woensdag 26 september zijn de leerlingen van de groepen 7 en 8 om 12.00 uur uit zodat zij kunnen starten 

met de verkoop van de Kinderpostzegels.  

 

 

 

 

 

 



Breda Actief 
Hoi sportievelingen! 

Inmiddels zijn jullie alweer druk aan het leren maar ook wij hier bij Breda Actief zijn weer volop bezig! De 

voorbereidingen zijn af en we kunnen wel zeggen dat er een sportief schooljaar aan gaat komen. Dit jaar is er een 

team van 20 studenten die zich op de scholen en tijdens andere activiteiten zullen gaan inzetten in heel de wijk en 

hoe vet is dat? Ook zijn er 2 nieuwe sportcoaches die ons komen versterken, sportcoach Jasper kan je op maandag 

tegenkomen en sportcoach Mark zal op dinsdag te zien zijn op de Hoogakker Wandelakker. Vanaf 4 september start 

ook wekelijks de wijksport op de verschillende veldjes. Onderstaand zijn de tijden en locaties te zien en weet je wat? 

Alle activiteiten zijn voor kinderen van 6 t/m 14 jaar en helemaal gratis!  

Dinsdag:  Veldje Moeraszegge 

15.45 - 16.45 uur 

Woensdag: Veldje Twaalfbunder 

13.30 - 14.30 uur 

Donderdag: Veldje Moerenveld 

15.45 - 16.45 uur 

 

Wij hebben er weer veel zin in! 

Tot snel 

Sportieve groetjes, 

Sportcoaches noordwest 

Erik, Michel, Anouk, Jasper en Mark 

 

 

Ik denk mee! 

CJG Breda is er om ouders en jeugd te ondersteunen bij het opvoeden en 
opgroeien. We hanteren hierbij als regel dat we niet óver maar mét ouders 
en jeugd praten, ook als het gaat over onze werkwijze.  
Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen zijn we benieuwd naar hun mening en ervaringen.  
 
Denk jij mee? 
Heb jij ervaring met CJG Breda en wil jij met ons meedenken over hoe we ons werk zo goed mogelijk 
kunnen doen of heb je een goede suggestie? Dan komen we graag met jou in contact.  
 
Via de volgende link: https://www.cjgbreda.nl/Ik-denk-mee-ouders  kom je bij een korte vragenlijst. Hierop 
kun je aangeven over welke onderwerpen je met ons wilt meedenken. Bijvoorbeeld: de bereikbaarheid van 
CJG Breda, onze werkwijze, hulpverlening bij echtscheiding, pesten of een ander onderwerp. 
 
Voor meer informatie kun je ook een mail sturen naar: klantparticipatie@cjgbreda.nl. 
  
CJG Breda 
Voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien kun je terecht bij de School-CJG-er van CJG Breda.  
Op jouw school is dit: Gusta Nijssen;  e-mail: gusta.nijssen@cjgbreda.nl 
De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook van 
leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals en 
vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken. 
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl . 
                  

 



Agenda Medezeggenschapsraad  

 

Van : MR Kbs De Driezwing 

Datum : 11-09-2018 

  

NR. Onderwerp Omschrijving wie 

1 Opening & vaststellen agenda Welkom in schooljaar 2018-2019  

2 Actielijst   

3 Ingekomen/uitgaande post en 
mededelingen 

  

4 Agenda &  notulen GMR   

5 Concept MR jaarverslag bespreken .  

6 Vaststellen MR jaar- en activiteitenplan 
2018-2019 

  

7 Scholing   

8 Informeren algemene actuele zaken 
door directie. 

  

9 Speerpunten Kbs De Driezwing 
schooljaar 2018-2019 

  

10 Bestendiging   

11 Bestemming en verantwoording 
ouderlijke bijdrage 

  

12 Verwachting 1 oktobertelling en 
financiële gevolgen 

  

13 W.V.T.T.K   

 

Volgende vergadering 13-11-2018 

De MR van De Driezwing. 

Wat doet de MR?  

De medezeggenschapsraad (MR) vormt de schakel tussen ouders, personeel en directie.  

 De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. Een van de belangrijkste instrumenten van de 

MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. (u vindt het volledige regelement op 

http://www.inos.nl/wp-content/uploads/2014/06/Kennismaken-3-MR_reglementen_2013_Definitief.pdf ) 

 

Het doel van de MR is dat belanghebbenden, ouders en personeel door middel van een afvaardiging van 

hen kunnen meepraten en meedenken over beleid en beslissingen die hen aangaan.  

Om u goed te kunnen vertegenwoordigen is het voor de MR belangrijk om over goede informatie te 

beschikken. Dit kunt u doen door ons te laten weten wat er bij u leeft. Dit kunt u doen door 

feedback/vragen m.b.t. het schoolbeleid kenbaar te maken.. Dit kan op verschillende manieren: naast de 

kopieermachine heeft de MR een postvak. Ook kunt u gebruik maken van ons emailadres: 

kbsdedriezwing_mr@inos.nl. Natuurlijk kunt u ons ook gerust aanspreken op school. 

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar (u bent als toehoorder welkom), maar kunnen voor 

een deel besloten zijn. Data staan vermeld op de schoolkalender. De agenda wordt verzonden in de 

nieuwsbrief voor de geplande vergadering.  

 

http://www.inos.nl/wp-content/uploads/2014/06/Kennismaken-3-MR_reglementen_2013_Definitief.pdf
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De samenstelling van de MR 

De MR van De Driezwing bestaat uit een afvaardiging van het personeel  (drie leden) en een aantal ouders 

(drie leden).  

De heer Hans Versluijs vertegenwoordigt de directie. 

Namens het personeel nemen Juf Carlijn Voesenek, Juf Tilly Ursem en Juf Heleen van Zuien deel. 

Namens de ouders nemen Chantal Groot (voorzitter), John v Enckevort (penningmeester) en Annabel 

Audenaerd deel. Zij stellen zich wat uitgebreider aan u voor. 

 

Ik ben Chantal Groot, getrouwd met Alex en trotse moeder van Fenne (groep 

5) en Thijmen (groep 1/2b). Ik werk bij Stedin in Rotterdam waar ik 

verantwoordelijk ben voor proces- en kwaliteitsmanagement. Sinds september 

2015 ben ik lid van de MR. Ik denk graag mee over het schoolbeleid, waarbij 

het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van de kinderen voorop 

staat. Als er zaken zijn die volgens u belangrijk zijn om te behandelen binnen 

de MR, spreek me gerust aan of stuur een e-mail naar de MR. Ik zal uw stem zo 

goed mogelijk vertegenwoordigen. 

 

 

John van Enckevort, voor het derde jaar actief in de MR. Ik ben getrouwd met Katja 

en onze dochters Nine en Nora gaan naar groepen 4 en 1/2. Binnen de MR ben ik 

penningmeester en verzorg ik o.a. periodiek een enquête onder ouders. Via deze 

enquête hopen wij nog beter uw mening te laten horen binnen de Driezwing. 

Aanmelden kan via kbsdedriezwing_mr@inos.nl. 

 

Graag stel ik me voor: Ik ben Annabel Audenaerd en getrouwd met Bart. Samen 

hebben we twee lieve kinderen; Myrthe  en Ruben. Beide kinderen zitten 

inmiddels op De Driezwing en gaan met plezier naar school. Als ouder zijnde vind 

ik het zeer fijn om dit te merken. Naast de contacten, die je hebt bijvoorbeeld bij 

het wegbrengen en ophalen, zou ik graag meer willen betekenen voor school.  En 

dus indirect ook voor het welzijn van onze kinderen. Vandaar dat ik sinds juni 2014 

lid ben van de MR.  

Mocht u punten willen inbrengen die wij binnen de MR bespreekbaar kunnen 

maken, dan hoor ik graag van u! 
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Verjaardagen augustus Groep   
2 Fenne Groot   5 
6 Coco Deng    6 
11 Djeshayden Schot   5 
15 Marit Cantrijn   7B 
15 Rick Klijssen   1/2B 
17 Isabelle Dingenouts  5 
17 Guido Hendrikx   6 
20 Shayan Khieroe   6 
21 Chavently Hardjopawiro  7A 
23 Elijah Amattaeran   7A 
23 Koen van Os   3 
23 Kyran Sitaram   1/2B 
24 Chéryanho Leeuwin 5 
24 Moataz Shoble   4 
24 Kelsey Vermeulen   8 
25 D'Johnathan Paula  1/2B 
26 Toine Fokkema   3 
26 Donny Prescher   1/2B 
27 Georim Sugirtharajah 6 
29 Arnesh Pargas   3 
30 Branco Frijters   1/2B 

 

Verjaardagen september Groep 
1 Venethy Cicilia   4   
1 Djahmira Dor   6 
1 Benisa Stuiver   5 
2 Priscillia Todorov   6 
3 Juliëtte van Bragt   8 
5 Ruben Audenaerd   3 
6 Timo Wu    8 
12 Fenna Schuurmans  4 
12 Valentino van Zundert  4 
13 Henkie van Diesen  6 
13 Janelle Ntukabumwe  6 
13 Amora Paula   4 
18 David van der Linden  1/2A 
18 Milan van Tilburg   6 
23 Chanel Heeren   6 
28 Lieke Frenaij   6 
28 Vashti Sitaram   5 

 
Namens het team van De Driezwing willen we graag de volgende leerlingen hartelijk 

welkom heten in onze school: 
Tony van Boxtel groep 1-2 A 

D’Johnathan Paula groep 1-2 B 

Donny Prescher groep 1-2 B 

Benjamin van Tilburg groep 1-2 A 

Kyran Sitaram  groep 1-2 B 


