
 
 
 
Nieuwsflits 2       vrijdag 18 november, 2022 
 
 
Beste ouders, 
 
Om ons heen is de herfst zichtbaar, maar de temperaturen zijn nog lang heerlijk geweest om veel 
buiten te zijn. Daar hebben we met de kinderen dan ook flink gebruik van gemaakt. Nu merken we 
echt dat de dagen korter worden. Inmiddels zitten we alweer in november en komen de feestdagen 
steeds dichterbij.  
 
De Sint en zijn Pieten zijn afgelopen zaterdag, 12 november, aangekomen in Nederland. De school is 
in “Sintsfeer” gebracht en we gaan er op 5 december weer een ouderwets mooi feestje van maken. 
De Sintcommissie draait op volle toeren! Wat heerlijk dat we, naast onze kinderen, jullie weer op het 
schoolplein mogen ontvangen op maandagochtend 5 december. Op PARRO kunnen jullie altijd de 
laatste informatie lezen. Ook zullen er later op de dag beelden met jullie worden gedeeld. 
 
Op donderdag 15 december ontvangen we de ouders graag in de groepen voor een inloopmoment. 
Dit is van 8.15-9.00uur. Jullie betreden klassen in kerstsfeer, zien mooie werkjes van kinderen en 
luisteren naar verhalen en uitleg over de groep. Op die dag gaat ook het Portfolio mee naar huis. Dit 
is inmiddels aangevuld met het tabblad van de Visserateliers. 
 
Ons thema is deze decembermaand: ”Met minimale middelen, het maximale eruit halen”  
We staan met elkaar stil bij hetgeen dat om ons heen gebeurt in de wereld. Onze aandacht gaat 
vooral uit naar de mensen in onze directe omgeving. Laten we elkaar warmte en aandacht geven en 
op die manier een lichtpuntje vormen voor en met elkaar.  
 
We sluiten dit kalenderjaar af met een Kerstontbijt op vrijdag 23 december. In de middag zijn de 
leerlingen vrij.   

  

 We maken er met elkaar een warme en gezellige feestmaand van! 

 
Hartelijke groet mede namens het team, 
 
Elise Potter 

Locatie directeur Dr. De Visserschool 
  
 
 



In deze nieuwsflits leest u over de volgende onderwerpen:  
 

• Nieuws van de werkvloer 

• Leerlingenraad 

• Inloopochtend donderdag 15 december van 8.15-9.00uur 

• Algemene informatie van het CJG 

• Sinterklaas op maandag 5 december 

• Ateliers 

• Zij-instroom en startende leerkrachten 

• Nieuws van de Oudervereniging 

• Kerstviering met ontbijt op vrijdag 23 december 
 
 
Nieuws van de werkvloer  
 
Juf Maud van groep 2a gaat ons verlaten. Zij neemt op vrijdag 2 december na 8 jaar afscheid van De 
Dr. De Visserschool. Juf Maud gaat verhuizen naar Berkel-Enschot. In haar nieuwe woonplaats heeft 
zij al een baan in het basisonderwijs gevonden. We gaan juf Maud zeker missen en we kijken terug 
op een fijne en professionele samenwerking. We wensen juf Maud en haar gezin het allerbeste in 
hun nieuwe woonplaats.  
 
 
Leerlingenraad  
 
De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op 
school en in de klas speelt. Ook kan de school (directie, leerkrachten) onderwerpen op de agenda 
zetten om de mening van de leerlingen horen.  
   
Op De Dr. De Visserschool is er jarenlang een leerlingenraad geweest die succesvol was en ons 
belangrijke inzichten heeft gegeven op leerlingniveau. Door Covid-19 is de raad ruim twee jaar niet 
meer bij elkaar geweest. We verkennen nu de mogelijkheid om een nieuwe raad op te zetten met 
daarin leerlingen uit de groepen 6 en 7. Bij dit proces wordt de stuurgroep Burgerschap en 
Internationalisering actief betrokken. Debatteren, beargumenteren, in gesprek gaan over etc. zijn 
belangrijke vaardigheden die wij op onze school belangrijk vinden. 
 
Wat leren de leerlingen?   
De leerlingen leren zich uitdrukken, samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen 
en reflecteren. Ook leren ze om te gaan met verschillende meningen en standpunten. We laten de 
leerlingen inzien dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer in de groep en de school 
als geheel! 
  

 



Inloopochtenden/middagen 2022-2023 voor de groepen 1 t/m 8. 
 

 
 

• Vrijdag 15 december 2022 van 8.15-9.00uur 

• Dinsdag 14 maart 2023 van 8.15-9.00uur 

• Een nog nader te bepalen datum in 2023 voor een inloopmiddag “Visserateliers” 
 
Wij vinden het contact met ouders en de betrokkenheid van ouders belangrijk. Om die reden 
organiseren we dit schooljaar een drietal inloopmomenten. Tijdens deze momenten zijn jullie van 
harte welkom om in de klas van jullie zoon of dochter te komen kijken. We kijken er naar uit om jullie 
op donderdag 15 december van 8.15-9.00uur te ontvangen in de groepen!  
 
Ook voor PeuterPlus is er een inloopmoment. Dit vindt plaats op woensdag 14 december vanaf 8.15-
9.30 uur. Dit is ook voor ouders die nog geen kinderen bij PeuterPlus hebben zitten, maar wel 
belangstelling hiervoor hebben. 
  
 
CJG 

 
  
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en 
professionals in de gemeente Breda terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, 
opgroeien en verzorging. Medewerkers van het CJG werken samen met vele experts en weten als 
geen ander dat het grootbrengen van een kind soms een uitdaging is en wel eens vragen met zich 
meebrengt. Maar ook dat het voor jongeren best ingewikkeld kan zijn om ergens terecht te kunnen 
met dingen waar je tegen aanloopt. En daarom zit er in Breda het CJG. De plek waar je gratis heen 
kunt en waar alles bespreekbaar is. Voor meer info https://www.cjgbreda.nl/  
 
Sinterklaasfeest maandag 5 december  

  
 
Het Sinterklaasfeest kwam de afgelopen twee jaar uit een speciaal ingerichte studio. Van daaruit 
konden we het laatste nieuws volgen over het bezoek van de Sint en zijn Pieten aan de kinderen van 
de Dr. De Visserschool. Gelukkig kunnen we dit jaar weer “ouderwets” los op het schoolplein. Een 
aantal aanpassingen zijn blijvend. Er zijn alleen roetveegpieten en er wordt niet meer gestrooid. 
Maar dat mag de pret niet drukken, want pepernoten uit een zakje zijn ook erg lekker ! 

https://www.cjgbreda.nl/


Zij-instromers en startende leerkrachten 

Update inspiratie sessie voor starters en zij-instromers binnen PCPO MB 

Afgelopen woensdag 16 november vond de inspiratie sessie Teach like a Champion plaats waarbij 
technieken voor de leerkracht, om de betrokkenheid en interactie tijdens de instructie te vergroten, 
werden aangeboden. Er kon gekozen worden uit twee workshops: aanbod voor beginners en 
gevorderd aanbod. 

De inspiratiesessie basis werd gegeven door Esther van Dommele. De inspiratiesessie gevorderd door 
Ilona van Oers. Het was een leerzame middag met enthousiaste collega's, waaronder onze 
bestuurder Arnoud Wever, waarin ook het toepassen van de teach technieken werd geoefend. Er 
werden ervaringen uitgewisseld en de betrokkenheid was groot! 

 

 
 
 
Ateliers kunst, drama, tekenen, muziek, natuur, dans, burgerschap, ICT versus PORTFOLIO 
 
Inmiddels zijn we aan het tweede blok ateliers van dit schooljaar begonnen. De kinderen krijgen per 
blok van zes weken ’s middags wisselende vakken aangeboden. Dit geldt ook voor de kleuters. 
Hiermee willen we bereiken dat kinderen hun talenten kunnen laten zien en geïnspireerd worden 
door andere mensen. Voor een aantal ateliers huren we mensen in, die een speciaal talent hebben 
en dat met de kinderen willen delen.  
 
Deze ateliers maken echt het verschil binnen ons middagprogramma. Om die reden is er ook in het 
Portfolio ruimte gecreëerd voor de leerlingen om de ateliers te evalueren. Uiteraard hebben we dit 
verdeeld over de verschillende groepen passend bij de leeftijd.    
 

             
  

 
 
 



Nieuws van de oudervereniging (BOV) 

Op 10 november vond de jaarlijkse ALV van de oudervereniging van de Dr. De Visserschool plaats. 
Belangrijkste punten die besproken zijn: 

· ouderbijdrage blijft voor schooljaar 2022-2023 gelijk aan vorig schooljaar (50 euro per gezin en 35 
euro per kind). 

· reservering voor realisatie vernieuwing kleuterplein schuift door naar schooljaar 2022-2023 

· bijdrage aan schoolkampen vanuit de oudervereniging wordt verhoogd ter compensatie van 
stijgende kosten. 

Kleuterplein 
In de meivakantie 2023 wordt het kleuterplein volledig vernieuwd. In overleg met school is een 
nieuw kleuterplein ontworpen waarbij vergroening en ontdekken centraal staat! 

 
 
Versterking 
De oudervereniging zoekt versterking! Dus vind je het leuk om actief betrokken te zijn, mee te 
denken met school over activiteiten en ouderbetrokkenheid, meld je dan aan! Dit kan via een mailtje 
naar bov@pcpomiddenbrabant.nl 
 
 
Kerstviering met ontbijt op vrijdagochtend 23 december; inloop vanaf 7.45uur 
 
We starten die ochtend om 8.00uur en de leerlingen zijn om 12.00uur uit. De inloop is, lekker knus in 
het donker, vanaf 7.45uur. De kinderen nemen zelf hun ontbijt mee. De school zorgt voor drinken en 
iets lekkers. Na het ontbijt staan we stil bij het Kerstverhaal. Vanaf 10.30uur is het voorbereiden op 
de komende kerstvakantie. 
 

 
 
  



 
Belangrijke data in de komende periode:  
 
• Maandag 21 november klankbordoverleg  van 8.30-9.30uur in de teamkamer. 
• Maandag 5 december Sinterklaasfeest  
• Woensdag 14 deceber inloop PeuterPlus vanaf 8.15-9.30uur 
• Donderdag 15 december inloopochtend groep 1 t/m 8 
• Vrijdag 23 december Kerstontbijt groep 1 t/m 8  
• Vrijdag 23 december alle kinderen om 12 uur vrij i.v.m. studiemiddag  
• Kerstvakantie 26 december – 6 januari 2023  
• Maandag 9 januari; eerste schooldag van kalenderjaar 2023 
 
 

                 
Het team van De Dr. De Visserschool wenst ouders en kinderen  

         

         HELE FIJNE FEESTDAGEN EN TOT MAANDAG 9 JANUARI, 2023 

                                    
 
 
 
 

  

 

 

 

 



Bijlage vanuit de sportcommissie van De Dr. De Visserschool 

 

Betreft: Monitoren motorische vaardigheden 

Beste ouders/verzorgers van de groepen 3 tot en met 8, 

In week 49 wordt de MQ Scan afgenomen in groepen 3 t/m 8 tijdens de lessen bewegingsonderwijs 
van Dr. De Visserschool. Dit is uiteraard in overleg gegaan met de directie van de school.  

De MQ-Scan bestaat uit een beweegparcours waarbij 5 tot 7 vaardigheden zoals als lopen, springen, 
balanceren, klimmen etc. aan bod komen. De ervaring van andere scholen leert, dat kinderen dit een 
leuk en uitdagend parcours vinden. 

Door deze test bij ons op school af te nemen, kunnen wij en jullie als ouders, inzicht krijgen in de 
motorische vaardigheden van de leerlingen/kinderen.  

Aan de hand van de MQ-score kunnen we het bewegingsonderwijs verbeteren en nog beter 
afstemmen op de behoeften van onze leerlingen. 

De MQ Scan is volledig AVG-proof. Alle noodzakelijke maatregelen zijn getroffen om zorg te dragen 
voor de veiligheid van persoonlijke gegevens. Meer informatie over de MQ Scan kunt u ook vinden op 
https://mqscan.nl/ouders/  

Hartelijke groet van de leerkrachten bewegingsonderwijs. 

 

 

https://mqscan.nl/ouders/

