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Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),
Welkom dit nieuwe schooljaar
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er al
weer op. We zijn al weer lekker met de kinderen aan het
werk. Er is een goede start gemaakt. De eerste weken
hebben we nog een aantal nieuwe kinderen mogen
verwelkomen en ook de aanmeldingen voor de rest van dit
schooljaar stromen binnen.
Voor de zomervakantie hebben we u gemeld dat onze I.B.er, juffr. Elly Schapendonk De Werft gaat verlaten. Nog een
aantal weken is ze alleen op woensdag op school
aanwezig. De sollicitatieprocedure voor een nieuwe I.B.-er
loopt. Deze week voeren we sollicitatiegesprekken en we
hopen u in de volgende nieuwsbrief te kunnen melden wie aan ons team is toegevoegd.
Uiteraard wensen wij u samen met de kinderen een fijn schooljaar toe.
Nieuwe opzet oudercontacten
Anders dan u gewend bent, starten we met een andere opzet van de contacten over uw
kind(eren) die we met u als ouders/verzorgers willen hebben. Komende week worden
kennismakingsgesprekken met u gevoerd.
Het doel hiervan is tweeledig:
1. We vinden het prettig al aan het begin van het schooljaar een moment te hebben waarop
u met de leerkracht(en) van uw kind contact heeft om met elkaar kennis te maken.
2. Bovendien is het voor de leerkracht(en) fijn te weten hoe u naar uw kind kijkt en welke
verwachtingen u heeft van de leerkracht(en) en de school.
De gesprekken gaan nu (nog) niet zozeer over de prestaties van uw kind, maar over het
sociaal emotionele welbevinden van uw zoon/dochter. Uiteraard zijn we zeer benieuwd naar
uw mening en danken u alvast voor het invullen van de korte vragenlijst die u na afloop van
het gesprek ontvangt. Wij koppelen de reacties van de 3 vragen in de volgende nieuwsbrief
aan u terug.
Op de jaarkalender heeft u kunnen zien dat de 10-minutengesprekken in november zijn
vervallen. Enkele ouders hebben al gereageerd en vragen zich af hoe zij nu worden
geïnformeerd over de (onderwijskundige) vorderingen van hun zoon/dochter. Uiteraard
willen we u hierover ook op de hoogte brengen indien daar aanleiding toe is. Wij
constateerden dat op het moment dat het met een leerling goed gaat een gesprek niet direct
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noodzakelijk is. Bij sommige 10-minutengesprekken waren de aandachtspunten binnen 5
minuten al afgerond en ‘werd de tijd volgepraat’, terwijl bij andere gesprekken de 10 minuten
te kort waren en moesten worden afgebroken. Dit leidde soms tot een onbevredigend
gevoel, zowel bij ouders als bij leerkracht(en).
In de nieuwe opzet mag u van de leerkracht verwachten dat, zodra er aanleiding toe is
(zowel bij leerstof-, gedrag, of sociaal emotionele problemen), de leerkracht met u contact
opneemt en een afspraak maakt voor een gesprek.
Ook kunt u altijd zelf een afspraak met de leerkracht maken indien u een gesprek wenst. U
mag er op vertrouwen dat geen verzoek tot een afspraak vanuit de school betekent, dat het
met uw kind voldoende tot goed gaat op school. Deze opzet heeft bovendien als voordeel
dat wanneer een situatie daar om vraagt zowel voor de leerkracht als voor de ouders er niet
eerst gewacht hoeft te worden voordat er een contact tijdens een 10-minutensprek is. Met
deze nieuwe opzet hopen we de efficiëntie van gesprekken die we over uw kind(eren)
voeren te verhogen.
De gesprekken voor groep 8 in november, in verband met de verwijzing naar het voortgezet
onderwijs en alle gesprekken voor groep 1 t/m 8 in februari blijven wel gewoon staan. We
zijn benieuwd naar uw mening over de nieuwe opzet en horen deze dan ook graag in de 2e
helft van het schooljaar.
Verplaatsen studiedag
Voor de zomervakantie heeft u een schema met de vakanties en overige vrije dagen voor dit
schooljaar ontvangen. Op dinsdag 3 april (na Paasmaandag) stond een extra vrije dag
gepland. We hebben deze dag moeten verplaatsen naar donderdag 29 maart (voor Goede
vrijdag). Op de jaarkalender in het informatieboekje, zoals u dit onlangs heeft ontvangen,
staat het juiste overzicht verwerkt.
Handhaving politie
De (verkeers)politie heeft aangegeven de komende maanden bij de school weer streng op
het parkeren van voertuigen te gaan letten door ouders die hun kind(eren) naar school
brengen en halen. Een vriendelijk verzoek om uw voertuig in ieder geval te parkeren in de
parkeervakken, bij voorkeur niet op de parkeerplaatsen van de buurtbewoners.
Met vriendelijke groet,
Dhr. Ger Aarts Directeur Kbs De Werft

Bijlagen:
Buurthuis Gageldonk
Disco yeah!
Op vrijdag 13 oktober, aan het begin van de herfstvakantie, wordt Buurthuis Gageldonk
omgetoverd tot een disco voor de kleinere bewoners van de Haagse Beemden. De
allerkleinsten kunnen zich uitleven tijdens de Minidisco van 18.30 tot 19.30 uur. Zij moeten
wel onder begeleiding zijn van een ouder of verzorger. Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar is er
de Maxidisco van 19.45 tot 21.30 uur. Ouders/ verzorgers kunnen de kinderen brengen en
weer ophalen.
Entreekaartjes kosten €2,50. Hiervoor krijgen de discogangers toegang tot de disco en 2
consumptiebonnen voor fris, chips en snoep.
De entreekaartjes zijn te koop bij het buurthuis in de twee weken voor de disco tijdens de
openingstijden van Buurthuis Gageldonk.
Graag tot dan!
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De scholen zijn weer begonnen en voor veel reporters een spannende tijd, van het
basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs. Succes allemaal. Inmiddels staat er weer een
nieuw team klaar om het nieuws uit jouw buurt of wijk te belichten. Heb jij nieuws? Mail de
redactie.
Wil jij voor de klas?
ChaTime news4kids zoekt vrijwillige “juffen” en “meesters”, die het leuk vinden om voor de
klas een presentatie te geven over ChaTime. Jij legt uit wat ChaTime doet, vertelt wat een
reporter is en geeft uitleg over de voor- en nadelen van social media. Jij maakt kinderen
enthousiast om te gaan schrijven en of te fotograferen voor onze nieuwssite over wat er
leeft in hun wijk, buurt of klas.
Vind jij het leuk om ons team te versterken, om te fotograferen of zelf leuke artikelen over
kids en voor kids te schrijven. Meld je dan nu aan: redactie@chatime.nl
Doe vooral met ons mee als jij het leuk vindt om met kinderen te werken, gek bent op media,
altijd al voor klas hebt willen staan en je vrije tijd een super leuke invulling wilt geven. Kijk
ook eens op www.chatime.nl.
ChaTime wordt gemaakt voor en door kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Als het
nieuws dat zij maken is te zien op de site van Chatime: www.chatime.nl. Chatime is ook erg
actief op social media zoals Facebook en YouTube! Volg jij ons al?

Met vriendelijke groet,
Lidia van Hooijdonk
ChaTime TV news4kids
06 - 15 63 78 07
[www.chatime.nl]www.chatime.nl
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