Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nr. 6 van dit schooljaar. De laatste van dit
kalenderjaar. Nog een week en dan start op vrijdag 21 december om 12.15
uur de kerstvakantie. Het programma voor de
kerstvieringen heeft u afgelopen week inmiddels ontvangen.
Namens het team wensen wij u fijne kerstdagen, een
prettige jaarwisseling en een gezellige kerstvakantie toe.
Graag voorzichtig met vuurwerk zodat we alle kinderen maandag 7 januari
2019 weer gezond op school mogen verwelkomen.

Grenzeloos Leren
In de vorige nieuwsbrief hebben we ouders gevraagd met ons de uitdaging aan te gaan om
een workshop aan onze kinderen te geven over een beroep, hobby, of ander interessant
onderwerp voor de kinderen. We zijn verheugd over het aantal reacties dat we inmiddels
hebben mogen ontvangen. Na de kerstvakantie nodigen we de ouders die hebben
gereageerd uit, om verdere afspraken te maken.
Indien u zich nog beschikbaar wilt stellen voor het geven van een
workshop, dan kunt u zich nog aanmelden door het strookje op het
formulier Grenzeloos Leren in te vullen.
Mocht u dit formulier niet meer hebben, dan kunt u een formulier afhalen bij de administratie.

Aanpassing regels extra verlof
De onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar hebben de regels voor extra verlof voor
kinderen aangepast. Belangrijkste aanvulling is dat voor elk verlof, ongeacht of hiervoor
toestemming kan worden verkregen, via een officieel formulier een aanvraag moet worden
ingediend.
Een nieuwe regel is ook dat we tegenwoordig 2 verschillende formulieren moeten gebruiken.
Een formulier voor extra vakantieverlof en een apart formulier voor een aanvraag voor
andere omstandigheden. Ook voor therapeutische behandelingen dient een aanvraag te
worden ingediend.
U kunt de formulieren vinden op de website, of een formulier afhalen bij de administratie bij
juffrouw Lia of meneer Michel. Let u er wel op dat u het juiste formulier gebruikt bij uw
aanvraag.
Volgens de richtlijnen van de inspectie en de leerplicht dient u een aanvraag bij voorkeur ten
minste 6 weken van te voren in te dienen. Wij realiseren ons dat dit niet altijd mogelijk is.
Nadat u een verzoek heeft ingediend, ontvangt u via de mail een reactie op uw aanvraag.
Indien uw dochter of zoon zonder toestemming afwezig is, wordt dit genoteerd als
ongeoorloofd verzuim. Inspectie en leerplicht kunnen binnen dit systeem meekijken. Scholen
worden door de inspectie bezocht en per aanvraag moeten we aantonen wat de aanvraag en
beslissing van de school is geweest. Scholen riskeren een boete indien de regels en
administratie niet juist worden nageleefd.
Als bijlage ontvangt u een overzicht van de toetsingscriteria voor verlofaanvragen.

School CJG-er
Gusta Nijssen is tot 1 februari onze plaatsvervangend school-CJG.-er. Gusta is op school
aanwezig op 17 dec., 14 jan. en 28 jan. en per mail te bereiken op:
Gusta.Nijssen@cjgbreda.nl

Herhaling: Kinderen groep 1 vrij
In verband met het toetsen van de kinderen van groep 2 zijn op woensdag 23 en 30 januari
en woensdag 22 en 29 mei de kinderen van groep 1 vrij.

Aanmelden voor optochten met C.V. De Werftknetters
Wat? Nu al informatie over Carnaval?
Jawel, we kunnen niet vroeg genoeg beginnen, ...want op zaterdag 2 en zondag 3 maart
nemen wij met onze carnavalsgroep C.V. De Werftknetters weer deel aan twee optochten in
Breda. Zaterdag in onze eigen wijk de Haagse Beemden en zondag met de Brakkensliert in
de binnenstad. We zijn met de werkgroep, bestaande uit 18 man/vrouw (!!) al druk met de
voorbereidingen bezig en het belooft weer een groot feest te worden. We zijn weer heel wat
van plan.
Natuurlijk kunnen we geen optocht verzorgen zónder
kinderen…dús, ….vanaf vandaag kunt u uw kind(eren) aanmelden
om deel te nemen aan 1 of beide optochten. Op onze website
www.dewerft.nl kunt u het inschrijfformulier vinden. Vanwege het
maken van de kleding en attributen verzoeken wij u uw kind
uiterlijk vrijdag 18 januari in te schrijven. Wij kijken er naar uit!
Met feestelijke groeten,
De carnavalswerkgroep van C.V. De Werftknetters

Verkeersveiligheid rondom onze school
Nu het weer slechter weer wordt, worden meer kinderen met de auto naar school gebracht.
Daardoor is het bij het in- en uitgaan van de school ontzettend druk. Om dit in goede banen
te leiden en het vooral voor álle kinderen overzichtelijk en veilig te houden verzoeken wij u:
- Alleen te parkeren op toegestane parkeerplaatsen, aangeduid met een P op de grond.
- Bij het ingaan van de school alleen dáár stil te staan waar u geen overlast voor anderen
veroorzaakt.
- Uw snelheid in het woonerf te beperken tot stapvoets (maximaal 15 km per uur) en op de
hoofdwegen maximaal 30 km per uur.
- Rekening te houden en geduld te hebben met onze beginnende fietsertjes, die hun uiterste
best doen om veilig door het verkeer te komen, maar zo wél de nodige ervaring op doen.
- Goed op te letten op spelende kinderen die ú vaak niet op tijd zien.
- Onze adviesroute heen én terug te nemen, zodat de drukte rondom de school beperkt is.
(zie onze schoolkalender en de borden langs de weg);
Bij voorbaat dank voor uw begrip en aandacht.
Verkeerswerkgroep Kbs De Werft

Reserve kleding
Soms gebeurt er wel eens een ongelukje, dat je net de WC niet haalt, of er komt net een
grote bui over je heen waar je even niet op gerekend had. Dan zou het fijn zijn als je even
schone kleren aan kunt trekken, zodat je niet de hele dag in natte kleren hoeft rond te lopen,
of dat papa of mama gebeld moet worden om schone kleding te brengen. Daarom vragen wij

u, of u kleding heeft waar uw kind uit is gegroeid en of u deze aan school zou willen doneren.
Daar kunnen we nooit genoeg van hebben. Het gaat zowel om kleine als grotere
kinderkleding. Vooral broeken, sokken en ondergoed zijn zéér welkom! U kunt dit inleveren
bij de leerkracht van uw kind of bij meneer Michel!
Ook nu weer “bij voorbaat dank!”

Vormsel 2019
Als uw zoon of dochter in groep 8 zit, mag hij of zij het sacrament van het heilig vormsel
ontvangen in de kerk. De vormselviering vindt plaats op de vrijdag voor Pinksteren, 7 juni
2019. 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.
Het aanbod dat we de vormelingen bieden, 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
startzondag
op zondag 24 februari 2019, 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 e-mailadres hannekeoomen@online.nl. We ontvangen uw aanmelding
graag zo snel mogelijk, uiterlijk 1 februari 2018.
U krijgt vervolgens digitaal het aanmeldformulier toegestuurd en de data met het volledige
programma.
Werkgroep Vormsel parochie
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u weer op vrijdag 18 januari 2019.
Met vriendelijke groet,
Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft

