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Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand januari met
o.a. informatie over de carnavalsviering op 9 februari en een
oproep vanuit de medezeggenschapsraad.
Wij wensen u alvast een gezellig carnavalsfeest en een
prettige voorjaarsvakantie met wellicht veel zon- en/of
skiplezier toe.
De kinderen zijn vrij van maandag 12 t/m vrijdag 16 februari.
Rapportage n.a.v. het onderzoek naar andere schooltijden
Vorige week donderdag heeft u via de mail een uitgebreide rapportage ontvangen over het
onderzoek naar andere schooltijden. Mocht u naar aanleiding van deze rapportage nog
opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met de directie.
Aanvragen voor vakantie en verlof
Mogen wij u er nogmaals op wijzen dat extra afwezigheid van kinderen voor vakantie of
extra verlof altijd dient te worden aangevraagd via een speciaal aanvraagformulier. Dit
formulier is af te halen bij de administratie en ook te downloaden via de site van de school bij
de praktische informatie.
Een bezoek aan arts of tandarts vragen wij u zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen,
zodat kinderen zo min mogelijk onderwijs missen.
Voor het volgen van therapie (speltherapie, logopedie, e.d.) bestaat een bijzondere regeling
vanuit de onderwijsinspectie en dient ook altijd via een verlofaanvraag te worden gedaan.
Met vriendelijke groet,
Dhr. Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft
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Oproep vanuit de medezeggenschapsraad
Beste ouders, verzorgers,
De Werft beschikt over een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten momenteel 3
personeelsleden (Liesbeth Jooren, Will Paantjes en Luuk Brouwer) en 3 ouders (Lilianne
Eikelenkamp, Frank Kriesels en Robert van ’t Zelfde).
Voor veel belangrijke beslissingen heeft de directie van De Werft de instemming of het
advies nodig van de MR. De MR heeft voorts recht op allerlei informatie van de directie en
kan de directie uitnodigen voor overleg. Op deze manier oefent de MR op de achtergrond
invloed uit op de gang van zaken op De Werft. De MR fungeert daarbij vaak ook als
klankbord voor de directie van De Werft. De MR komt gemiddeld zes keer per kalenderjaar
in de avonduren bijeen voor vergadering. Doorgaans schuift de directeur van De Werft aan
bij deze vergaderingen.
Aan het einde van het huidige schooljaar neemt Robert van ’t Zelfde (voorzitter van de MR)
afscheid van de MR. Het jaar daarop eindigt het lidmaatschap van Frank Kriesels. Binnen nu
en 1,5 jaar vertrekken derhalve 2 van de 3 ouders uit de MR.
Met het oog op het aanstaande vertrek van genoemde twee ouders verzoekt de MR van De
Werft u vriendelijk om bij u zelf na te gaan of het lidmaatschap van de MR iets voor u is. Als
dat inderdaad het geval is en/of u nadere informatie wenst over de MR, kom dan binnenkort
eens langs bij een vergadering van de MR en/of neem contact op met Liesbeth Jooren, de
secretaris van de MR. Wellicht (en hopelijk) spreekt het lidmaatschap van de MR u aan en
bent u bereid om zich voor de aanstaande zomervakantie verkiesbaar te stellen als ouderlid
van de MR.
Als lid van de MR kunt u een waardevolle bijdrage leveren aan De Werft, de school van uw
kind(eren)!
Met vriendelijke groet,
Namens de MR van De Werft
Dhr. Robert van ‘t Zelfde

Feestweek 40-jarig bestaan De Werft
Zoals beloofd. In deze Nieuwsbrief zouden we een
volgend tipje van de sluier oplichten.
Op maandag is de opening van de feestweek en gaan alle
kinderen ’s ochtends iets met spelletjes doen. Tussendoor
komt er nog iemand een “plaatje” maken. (???)
’s Middags gaan de groepen 1 t/m 5 creatief aan het werk
en worden de groepen 6 t/m 8 “uitgedaagd”.
In de volgende Nieuwsbrief vertellen we ”iets” meer over de dinsdag van de feestweek.

Carnaval
Vrijdag 9 februari is het weer zo ver, de carnavalsviering!!
De kinderen mogen in de ochtend al verkleed naar school
komen en in de middag barst het feest los! U bent vanaf
15.00 van harte welkom om gezellig en verkleed met ons
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mee te komen hossen. De kinderen van groep 1 t/m 3 zullen hossen in de kleuterhal en de
kinderen van groep 4 t/m 8 in de middenhal.
Willen jullie erop letten dat de kinderen geen losse attributen meenemen zoals serpentine,
confetti, geweren, zwaarden enz.
Om half 4 is de middag afgelopen en willen we u vragen de kinderen van de groepen 1 t/m 5
op te komen halen in de school. Er zullen leerkrachten bij de uitgang staan, dit om zo goed
mogelijk overzicht te houden. Groepen 6 t/m 8 mogen zelf naar huis.
Wij hebben er zin in!!
Hopelijk tot dan!

Optochten met de Werftknetters
Op zaterdag 10 en zondag 11 februari trekken wij
met onze carnavalsstoet door ons eigen Giegeldonk
(zaterdag) en de binnenstad met de Brakkensliert
(zondag). Er hebben zich 60 enthousiaste kinderen
aangemeld en daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij
mee. Zij ‘hebben zich weer mooi laote strikke’…😉
Onder begeleiding van de leden van de werkgroep
maken we er weer een feestelijk gebeuren van!
Inmiddels is ook ons carnavalslied opgenomen in
studio Abroad, waarvoor hartelijk dank. Deze is vanaf
vandaag op onze website te beluisteren en komende
week staat daar ook een meezingversie van dit
feestnummer in de vorm van een video.
Wij hebben er weer veel zin in en hopen dat u weer
met grote getalen langs de kant staat om ons
feestgevoel compleet te maken! U kunt onze
wagentjes de komende dagen (vanaf woensdag 31
januari t/m woensdag 7 februari) in de middenhal van onze school bekijken.
Wij zijn weer supertrots op wat we er samen van maken!
De feestelijke groeten namens kinderen en werkgroep van C.V. De Werftknetters

Schoolkrant Wie?Wat?Werftknetter!
Al vele jaren wordt vóór en dóór kinderen van onze school de
Wie?Wat?Werftknetter gemaakt. Iedere uitgave heeft een
thema en wordt gemaakt door een wisselende redactie van
kinderen uit de groepen 5 t/m 8, onder begeleiding van een
aantal ouders van onze school. Deze schoolkrant komt 4 keer
per jaar uit en kunt u digitaal doorbladeren via onze website.
Ook nieuwsgierig?
Klik op de afbeelding hiernaast om de uitgaven van de afgelopen
paar jaar te bekijken of klik op deze link.

Bijlagen:
>>> Zie volgende pagina
Kbs De Werft
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Het Sacrament van het H. Vormsel
Beste ouders van leerlingen van groep 8,
Uw zoon of dochter is in de leeftijd dat hij of zij het
sacrament van het Heilig Vormsel mag ontvangen in de kerk.
De vormselviering vindt plaats op de vrijdag voor Pinksteren:
Vrijdag 18 mei 2018 in de H. Franciscuskerk in Breda.
Graag bereiden we uw kind voor op het vormsel. Het doel van deze voorbereiding is om u te
ondersteunen in de geloofsopvoeding van uw kind. Wij bieden uw kind de gelegenheid om
op een eigen manier haar of zijn geloof verder te ontdekken, te verdiepen en te verbreden.
Deze voorbereiding bestaat uit: de startzondag, twee zaterdagen in een klooster en een
drietal andere activiteiten.
Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het vormsel: Hoe wordt de voorbereiding
vorm gegeven? Of: Wat houdt het voor mij als ouder in?
Om op deze en andere vragen een antwoord te geven, organiseren wij een :
Start zondag
op zondag 4 maart 2018, om 10.00 uur
in de Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda.
(om 9.45 uur staat de koffie klaar)
Graag horen we van u of uw kind mee wil doen met de voorbereidingen. De aanmelding kan
digitaal en wel naar emailadres hannekeoomen@online.nl. We ontvangen uw aanmelding
graag zo snel mogelijk, uiterlijk 1 februari 2018.
U krijgt vervolgens digitaal het aanmeldformulier toegestuurd.
Graag ontmoeten wij u op zondag 4 maart 2018!
Met vriendelijke groet, namens de vormselwerkgroep
Pater Richard Lobo
Augustinusparochie
Hooghout 67 4817 EA Breda
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