Maart 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief in verband met enkele belangrijke
mededelingen.
Studiedag en Pasen
Donderdag 29 maart a.s. heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij.
Ook vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) en maandag 2 april (Paasmaandag) zijn de
kinderen vrij. Wij wensen u alvast heel fijne vrije dagen met de kinderen toe.
Feestweek / stakingsdag
In de week van 9 t/m 14 april vieren wij het 40-jarig bestaan van de school. De vakbonden hebben
voor 13 april weer een stakingsdag uitgeroepen voor de regio Zuid-Nederland nadat er de afgelopen
periode een aantal stakingsdagen in andere regio’s van Nederland zijn geweest.
Hoewel het team van De Werft nog steeds van mening is dat er veel meer geld naar het onderwijs
moet om de kwaliteit van onderwijs ook voor de toekomst te garanderen, het beroep van leerkracht
aantrekkelijker te maken voor jongeren en er echt iets wordt gedaan aan het tekort aan personeel,
incl. invalkrachten, hebben wij besloten 13 april niet aan de stakingsdag deel te nemen zodat onze
feestweek volledig door kan gaan. Dus vrijdag de 13e zijn we er ook gewoon!
Aanpassing schooltijden tijdens feestweek
Een aantal weken geleden heeft u een brief ontvangen met het programma van de feestweek. Graag
herinneren we u nog een keer aan de aangepaste schooltijden in die week.
- Op maandag 9 april zijn de schooltijden ongewijzigd.
- Dinsdag de dag van de schoolreis zijn de schooltijden van 08.45 u. – 16.30 u.
- Woensdag zijn de schooltijden weer ongewijzigd.
- Donderdag worden alle kinderen om 09.15 u. op het terrein van v.v. ‘ The Gunners’ verwacht en om
15.00 u. kunt u uw kind(eren) daar weer ophalen. Ook tussen de middag zijn de kinderen op het
sportterrein.
- Vrijdag 13 april worden de kinderen om 10.00 u. op school verwacht. Ook tussen de middag zijn ze
op school. Om 15.30 u. is de school uit.
Opbrengst sponsoractie
De opbrengst van onze sponsoractie is maar liefst € 4.567,89. Een heel mooi bedrag dus.
Wij bedanken alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en natuurlijk ook de kinderen voor hun bijdrage.
Ook de ouders die vrijdagmiddag bij de loop aanwezig waren: Dank voor uw support!
Gedragsspecialist Maja Papic
Sinds enkele weken is juffrouw Maja Papic op donderdag enkele uren bij ons op school aanwezig.
Maja is gedragsspecialist. Zij wordt vanuit het samenwerkingsverband op een aantal scholen in de
Haagse Beemden ingezet, zodat we gebruik kunnen maken van haar expertise. Dit kan op
verschillende manieren. Op dit moment gaat ze in een aantal groepen met de kinderen op
groepsniveau op een laagdrempelige manier werken aan sociaal emotionele vaardigheden.
Vakantierooster 2018 – 2019
Hieronder vindt u het vakantierooster voor de kinderen voor schooljaar 2018 – 2019
Vrijdag 21 september
15 t/m 19 oktober

Studiedag team
Herfstvakantie

Maandag 22 oktober
Studiedag team
Donderdag 6 december
Sinterklaas
Indien donderdagavond 20 december een kerstviering wordt georganiseerd, zijn de kinderen op
donderdagmiddag vrij.
Vrijdagmiddag 21 december 12.15 u. begin Kerstvakantie
24 dec. t/m 4 januari 2019
Kerstvakantie
Vrijdag 1 februari
Studiedag team
4 t/m 8 maart
Voorjaarsvakantie
Vrijdag 29 maart
Studiedag team
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
22 april t/m 3 mei
Paas-/Meivakantie
30 en 31 mei
Hemelvaart
10 t/m 14 juni
Pinkstervakantie (onder voorbehoud)*
Maandag 17 juni
Studiedag team
Vrijdagmiddag 5 juli
12.15 u. begin zomervakantie
8 juli t/m 16 augustus
Zomervakantie
* De week Pinkstervakantie (van 10 t/m 14 juni) is onder voorbehoud en afhankelijk van het Collega
van Bestuur nog een vakantieweek te mogen plannen.
Ondersteuning bij schoolkosten
De gemeente Breda vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook kinderen die opgroeien in
een gezin met een laag inkomen. Daarom kunnen ouders met een (tijdelijk) laag inkomen of een
bijstandsuitkering gebruik maken van het Schoolstartpakket. De gemeente merkt dat nog niet alle
mensen die hier recht op hebben, er gebruik van maken. Als bijlage ontvangt u een folder met
informatie hoe u van het Schoolstartpakket kunt aanvragen.
Met vriendelijke groet,
Dhr. Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft

