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Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand december.
December is een maand met Sint Nicolaas op bezoek en een
gezellige kerstsfeer op school. Helaas was het niet mogelijk een
herdertjestocht voor de bovenbouw te organiseren, maar wij zijn
uiteraard heel blij dat veel ouders weer bereid zijn om lekkere
hapjes voor de kerstviering op donderdagavond te maken.
Vanwege de kerstviering op donderdagavond zijn de kinderen
donderdagmiddag vrij.
Zij worden uiterlijk 17.00 uur weer op school verwacht. Vanaf
18.45 uur bent u welkom om uw kind(eren) weer op te halen onder
het genot van een glaasje glühwein en gezellige kerstmuziek.
Ook op vrijdagmiddag 22 december zijn de kinderen vrij en begint de kerstvakantie.
Namens het team van De Werft wens ik u een heel fijne kerstvakantie, gezellige kerstdagen
en een goed begin van het nieuwe jaar.
Maandag 8 januari 2018 zien we alle kinderen graag weer op school.
Nieuwe collega
Tot de kerstvakantie werden de kinderen van groep 1/2a van juffrouw Marjan op donderdag
en vrijdag verdeeld over de andere 3 kleutergroepen. Volgens afspraak met ouders aan het
begin van het schooljaar zou vanaf januari een nieuwe collega aan het team worden
toegevoegd om op donderdag en vrijdag groep 1/2 aan te vullen.
Na een sollicitatieprocedure hebben we juffrouw Linda de Been per januari kunnen
benoemen. Naast de 2 dagen in groep 1/2 zal juffrouw Linda op maandag ook R.T. geven
aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In onderstaand stukje stelt juffrouw
Linda zich aan u voor.
Onderzoek andere lestijden
Ouders hebben massaal gereageerd op het verzoek deel te nemen aan een onderzoek naar
andere schooltijden. Van de ruim 210 brieven die zijn uitgegaan, hebben we 147 ingevulde
formulieren terugontvangen. Dit aantal/percentage (70%) is meer dan voldoende
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representatief .Samen met een ouder van de medezeggenschapsraad worden de
formulieren deze week beoordeeld en de voorkeuren geteld. In de
medezeggenschapsraadvergadering van januari worden de resultaten van het onderzoek
met de MR besproken en in de volgende nieuwsbrief (in de laatste week van januari)
ontvangt u een volledige terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek.
Inloop groepen 3
Dit schooljaar zijn we gestart met een inloop voor de groepen 3. We zijn daar uitermate
tevreden over. De kinderen komen rustig naar binnen, hangen hun jas weg en gaan in de
klas aan het werk met een werkje dat de leerkrachten voor hen klaar hebben gelegd. Om
08.45 uur kan direct met de les worden begonnen.
We constateren dat sommige ouders toch nog mee naar binnen gaan om de kinderen te
helpen. Dit is niet de bedoeling. De kinderen kunnen het heel goed zelf.
Wij verzoeken u dan ook om bij de buitendeur afscheid van uw zoon/dochter te nemen en
hem/haar alleen door te laten lopen naar de klas.
Met vriendelijke groet,
Dhr. Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft

Even voorstellen
Via deze weg wil ik mezelf graag voorstellen. Ik ben
Linda de Been en na de kerstvakantie ga ik op
donderdag en vrijdag de kleuters doen naast juf
Marjan van Reenen. Daarnaast zal ik op maandag de
taak vervullen van remedial teacher.
De afgelopen 10 jaar heb ik in het mooie dorpje
Haarsteeg gewerkt, net onder Den Bosch. Vijf jaar
geleden ben ik verhuisd naar Roosendaal. De afstand
naar mijn werk werd daardoor te groot. Daarom ben ik
dit schooljaar in de flexpool van INOS gaan werken en heb ik op deze manier kennis mogen
maken met De Werft. Ik vind het erg leuk dat ik na de kerstvakantie op De Werft mag
starten!

C.V. De Werftknetters
Aanmelden voor de optochten met C.V. De Werftknetters
U bent in gedachten al bij de kerstdiners en oliebollen... Maar op 10 en 11 februari lopen
we, voor de 13e keer alweer, mee als carnavalsvereniging C.V. De Werftknetters in de
optochten in ons eigen Giegeldonk en in de binnenstad met de Brakkensliert. Dit is altijd
reuze gezellig en we behalen ook regelmatig leuke prijzen. We zijn als werkgroep al volop
aan het klussen om voorbereid te zijn op de hulp van de kinderen. Daarover verneemt u na
de kerstvakantie meer informatie. Het is immers zo weer carnaval.
U kunt uw kind(eren) echter vanaf nu al wél aanmelden via de website van onze
school: www.dewerft.nl. Vooral de zondag in de binnenstad is een heel leuke ervaring!!
Aangezien de tijd tot aan carnaval redelijk kort is, verzoeken wij u zo snel mogelijk in te
schrijven, doch uiterlijk 10 januari. Zo kunnen wij er voor zorgen dat álle kinderen een
mooi 'pakske' en toebehoren krijgen. Wij hopen weer op veel gezellige feestneuzen!
Alvast bedankt.
Met de feestelijke groeten van de carnavalswerkgroep C.V. De Werftknetters
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Mest voor volkstuintjes
Vanuit de tuinders van de volkstuintjes achter onze school krijgen wij de mededeling dat er
in deze laatste schoolweek van dit jaar weer een berg tuinmest zal worden gestort op de
parkeerplaats achter de kleutergroepen. Deze zal door de tuinders zo snel mogelijk worden
uitgereden op de velden, maar zal voor u wat overlast kunnen veroorzaken. Wij rekenen op
uw begrip, waarvoor bij voorbaat dank.

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. (???)
Over de middag zullen we volgende keer weer iets
verklappen.

Bijlagen:
Het Sacrament van het H. Vormsel
Beste ouders,
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: 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.
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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CJG Breda
Omgaan met geld
Misschien herken je het wel: je zegt tegen je kind dat je geld bijna op is, waarop je het
antwoord krijgt: “Dan ga je toch pinnen!” Geld is voor veel kinderen iets dat je uit de muur
haalt en een pinpas een magisch kaartje. Je kind leren omgaan met geld. Hoe doe je dat?
Eigen geld is leergeld Geef je kind zakgeld. Een goed moment om hiermee te starten is als
je kind zes jaar is. Je kind is dan op school met rekenen bezig en weet steeds beter hoe je
geld telt. Jij bepaalt hoeveel je je kind geeft. Het bedrag is mede afhankelijk van wat je kind
kan of mag doen met zijn zakgeld. Zelfs als je kind bijna niets van zijn zakgeld hoeft te
betalen, leert hij veel over de waarde van geld door het te beheren en uit te geven. Hoe
jonger je kind is als je start met het geven van zakgeld, hoe groter jouw invloed als ouder.
Oefening baart kunst Laat je kind oefenen met zijn zakgeld. Laat hem de mist ingaan. Thuis
kan je kind nog fouten maken. Daar leren ze van. Kinderen komen vanzelf in de praktijk de
grenzen tegen. Je zakgeld uitgeven vlak voor de nieuwste game uitkomt, betekent dat je
geld op is en je weer moet sparen voor je het kunt kopen.
Nodig of leuk? Leer je kind planmatig met geld om te gaan. Een bepaald gedeelte van zijn
zakgeld is om te sparen, een deel vrij besteedbaar en een deel voor uitgaven als
cadeautjes. Zo oefent je kind in het klein voor later en leert hij het verschil tussen iets kopen
wat je nodig hebt en iets kopen wat je leuk vindt.
Goed voorbeeld… Goed voorbeeld doet volgen. Leer je kind de waarde van geld: om
voldoende geld te hebben, moet je werken. Leef je kind voor dat er dingen zijn die jij als
ouder moet doen voor geld (werken) en ook soms moet laten (dingen kopen waar je geen
geld voor hebt).
Tips:
· Geef het zakgeld op een vaste dag in de week
· Bespreek samen met je kind wat hij ermee mag en kan doen
· Spring niet te snel bij
· Gebruik het inhouden van zakgeld nooit als straf · Voor meer informatie over zakgeld:
www.nibud.nl
CJG Breda Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien, kun je ook terecht
bij de School-CJG-er van CJG Breda. Op jouw school is dit: Natascha Maas e-mail:
natascha.maas@cjgbreda.nl/ 06-18477172
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: info@cjgbreda.nl
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Kerstviering in Lucaskerk
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Veilig Verkeer Nederland
Veilig fietsen bij gladheid in de winter
Sneeuw is geweldig! Hopelijk gaat het ook deze winter weer lekker sneeuwen. Maar kou
zorgt ook voor gladde wegen. En dat is lastig, want veel kinderen gaan op de fiets naar
school. Hoe kun je als ouder ervoor zorgen dat je kind veilig naar school kan fietsen in de
winter? En hoe maak je een fiets winterklaar? Met deze tips gaat je kind veel veiliger naar
school. Bespreek ze dus vooral met je zoon of dochter.
Fiets langzamer
Als je niet te hard rijdt, dan hoef je ook niet zo hard te remmen. En daardoor is de kans
kleiner dat je met je fiets uitglijdt. Als kinderen goed opletten op hun snelheid terwijl ze
fietsen, beide handen aan het stuur houden en rustig door de bochten rijden, dan zorgt dat
voor minder ongelukken. Vertel je kind dat ook auto’s last hebben van de gladheid en dat zij
ook weg kunnen glijden. Ergens snel tussendoor glippen met de fiets is geen goed idee.
Zorg voor goede verlichting
Goede verlichting is altijd belangrijk, maar in de winter extra. Het is dan zowel in de ochtend
als aan het eind van de middag alweer donker. Naast een werkend voor- en achterlicht kun
je ervoor zorgen dat je kind een jas of tas heeft met reflecterende delen. Houdt er rekening
mee dat losse lampjes veel minder licht geven en dus veel onveiliger zijn.
Lichte kleding valt op
Als het sneeuwt of ijzelt dan hebben automobilisten minder goed zicht. Als het ook nog eens
schemert, dan wordt het zicht nog minder. Als kinderen lichte kleding dragen, dan vallen zij
beter op dan wanneer ze een donkere winterjas aan hebben. Iets om rekening mee te
houden bij het kopen van een nieuwe jas.
Afstappen op gladde stukken
Ligt er een dikke laag sneeuw of zie je juist een spekgladde weg voor je? Probeer dan niet
alsnog te fietsen, maar stap af. Geef als ouder ook het goede voorbeeld door op lastige
stukken samen te lopen. Houdt ook rekening met andere plekken die vaak glad zijn: de
zijkanten van de weg richting de goot, bladeren, witte strepen, gladde tegels en metalen
richels.
Fiets winterklaar maken
Er zijn verschillende manieren om een fiets winterklaar te maken. Hieronder lees je wat je
kunt doen als ouder om de fiets van je kind zo veilig mogelijk te maken als het vriest.
Lucht uit de banden laten lopen
Het is een goed idee om de banden een beetje leeg te laten lopen. Door de bredere banden
heb je meer grip. Overigens is het waarschijnlijk niet eens nodig om de banden echt zachter
te maken: de meeste Nederlanders hebben (te) zachte fietsbanden.
Een lager zadel
Het is ook slim om het zadel lager te zetten dan normaal. Glipt de fiets weg, dan kan je kind
alsnog zijn of haar voeten op de grond zetten.
Winterbanden voor de fiets
Ook voor fietsen bestaan tegenwoordig winterbanden. Deze hebben meer grip op een glad
wegdek. Als twee winterbanden te duur zijn, kies dan voor alleen een winterband op het
voorwiel. Dit wiel moet het meeste grip hebben.
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Smeer de ketting
Het is belangrijk om de ketting goed te smeren. Gebruik hiervoor kettingolie voor natte
omstandigheden. Één druppel olie op elke schakel is voldoende. Schoonmaken moet je juist
niet doen.
Smeer de remkabels
Remkabels kunnen vastvriezen in de winter. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, aangezien
de remmen dan minder goed of helemaal niet meer werken. De remkabels kunnen
gesmeerd worden met kettingolie. Op die manier voorkom je dat kabels nat worden,
vastvriezen of gaan roesten.
Maak je fiets schoon
Tot slot: maak de fiets schoon als er door sneeuw of ijs is gefietst. Het strooizout tast de fiets
aan en zorgt voor roest. Samen met je kind de fiets schoonmaken is bovendien hartstikke
leuk. Na het schoonmaken zet je de fiets droog in de schuur of garage.
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