
 
 
 
Nieuwsflits 3      vrijdag 17 februari, 2023 
 
 
Beste ouders, 
 

 
 
Wat een feest dat we na drie jaar weer samen Carnaval konden vieren. De groepen 3 t/m 8 hebben 
dit mooie feestje gevierd in zaal Vianden. Onze kleutergroepen hebben het op school gevierd met 
een modeshow en een heuse polonaise.  
 
De groepen 8 hebben afgelopen week hun definitieve schooladvies ontvangen. Een mijlpaal na bijna 
8 jaar basisschool. Zij maken dit schooljaar de allerlaatste eindcito. Deze wordt vanaf volgend 
schooljaar de “doorstroomtoets”. 
 
Jullie hebben onlangs het mooie bericht ontvangen dat onze clusterdirecteur Inez Wolters per 1 april 
2023 weer volledig terugkeert in haar functie. Momenteel is zij aan het herintreden. Jullie begrijpen 
dat wij allemaal heel blij zijn voor haar, maar ook voor het team en de school. 
 
De periode vanaf 27 februari, zijn bijna 6 onafgebroken schoolweken. Jullie zullen in deze weken 
uitgenodigd worden voor een oudergesprek. We gebruiken Parro om de indeling voor de gesprekken 
te maken.  
 
Vanmiddag om 15.00uur start de voorjaarsvakantie en zit het eerste deel van kalenderjaar 2023 
erop. We wensen kinderen en ouders een hele fijne vakantie thuis, carnavallend of in de sneeuw. 
 

 
 
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 weer in schooljaar 2023-2024 

 Inloopmomenten 

 Koningsspelen 

 CJG 

 Ateliers 

 Zij-instroom traject 
 
 
Nieuws van de werkvloer  

 

 Meester Jeroen is officieel afgestudeerd als zij-instromer leraar basisonderwijs. Een knappe 
prestatie. Verderop in deze nieuwsflits staat ook meer info over de zij-instromers bij PCPO 
Midden-Brabant. 

 Ook Juf Sabine van Wermeskerken is geslaagd voor haar opleiding tot leerkracht middels het 
zij-instroomtraject.  

 Juf Lea is zwanger en gaat met de start van de zomerbreak met zwangerschapsverlof.  

 Op de studiedag van 17 februari gaat een groot deel van het team aan de slag met BHV. We 
zullen na de voorjaarsbreak een begeleide ontruiming gaan uitvoeren. Deze maken we 
vooraf bekend aan de kinderen. Daarna zal een ontruiming op een onverwacht moment 
plaatsvinden.  

 
 

 
 
In schooljaar 2023-2024 starten we weer met de leerlingenraad. Momenteel zijn we in gesprek met 
de stuurgroep internationalisering en burgerschap om te kijken hoe we dit op een hedendaagse 
manier kunnen invullen. 
 
 
Inloopochtenden/middagen 2022-2023 

 

 Dinsdag 14 maart 2023 van 8.15-9.00ur 

 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 inloopochtenden. Tijdens deze inloopochtenden 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 dinsdag 14 maart te mogen ontvangen in de groepen!  
  
 
 



Koningsspelen vrijdag 21 april 

 
 
 De Koningsspelen zijn dit schooljaar op vrijdag 21 april. Het precieze programma volgt eind maart. 
We zullen ook beroep doen op de hulp van ouders. Dit jaar worden we ondersteund door de 
sportoverblijfkrachten van Open-UP! Fun-Kidz. We gaan er een sportief feest van maken en starten 
de dag met een gezond en voedzaam ontbijt in de klas, dat wordt aangeboden door Koningsspelen 
Nederland.  
 
 
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/  
  
  
Ateliers kunst, drama, tekenen, muziek, natuur, dans, burgerschap, ICT versus PORTFOLIO 
 
Inmiddels zijn we al aan het vierde blok ateliers van dit schooljaar begonnen. 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.    
 

             
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cjgbreda.nl/


Zij-instroomtraject PCPO Midden-Brabant; zij-instroombegeleider Mariëlle Rooimans vertelt: 
 
“Vanuit onze maatschappelijke opdracht, bijdragen aan het verminderen van het tekort aan 
leerkrachten in het PO, omarmt de Dr de Visserschool zij-instromers! 
Door zij-instromers waait er een frisse wind door de school en raken anderen geïnspireerd, een mooie 
kruisbestuiving. De woorden avontuurlijk, flexibel en opvallen sluiten goed aan bij wat zij-instromers 
meenemen. Zij-instromers vallen op op de Dr de Visserschool! 
De zij-instromers volgen een twee jarige opleiding waarbij de zij-instromer de regisseur is van 
zijn/haar eigen leerproces. Tijdens dit leer-werktraject is de zij-instromer een volwaardig teamlid van 
de basisschool. 
Inmiddels zijn er enkele afstudeerders die hun draai hebben gevonden in een eigen groep. Mooi om te 
zien dat een deel van hun expertise mee het klaslokaal in genomen wordt. 
Waar de een zich richt op het bewegend leren, richt de ander zich op het geven van atelier dans en 
weer een ander durft out of the box te denken en experimenteert met verschillende werkvormen in de 
groep. 
Maar niet alleen in de groep komt de meegenomen expertise tot uiting. Ook buiten de groep wordt 
een grote bijdrage geleverd. In de eerste plaats binnen een team. Zij-instromers zijn open minded en 
zorgen voor verbinding. Het contact maken met collega's is vanzelfsprekend, prikkelend en positief. 
Daarnaast zetten ze hun kennis van bijvoorbeeld ict in of richten ze zich op het ontwikkelen van visie 
op burgerschap. Zo hield onlangs een zij-instromer een inspirerende presentatie, voor collega’s en 
leidinggevende, over onze multiculturele samenleving en de opdracht voor het onderwijs: “Diversiteit 
is een gegeven, ontmoeting is mijn streven”. Dat zette aan tot het uitwisselen van ideeën over hoe dat 
te bereiken en hoe onze kinderen bewust te maken van de ander, zonder oordeel. 
De expertise die de zij-instromers meenemen kan echt iets betekenen voor onze school. Zowel in het 
klaslokaal als daarbuiten, een enorme aanwinst!” 

  
 

 
Nieuws van de oudervereniging (BOV) 
 
In de meivakantie wordt gestart met de herinrichting van het Kleuterplein. Vergroening en meer 
uitdaging op spelgebied staan voorop!

 
 
 
 



 
Belangrijke data in de komende periode:  
 

 Vrijdag 10 maart Klankbordoverleg van 11.00-12.00. (in kalender staat 8.30 dus let op) 

 Dinsdag 14 maart inloopochtend voor de ouders in alle groepen van 8.15-9.00uur 

 Maandag 20 maart; start Atelierblok 5 

 Van zaterdag 25 op zondag 26 maart is de start van de zomertijd 

 Donderdag 6 april is een studiedag en daarop volgt het Paasweekend 

 Dinsdag 18 en woensdag 19 april is de eindcito voor de groep 8 leerlingen 

 Vrijdag 21 april; Koningsspelen en ontbijt in de klas als start. 

 
 

  

 


