Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nr. 7 van dit schooljaar.
Hoewel het inmiddels half januari is, wens ik u toch nog graag een gezond,
liefdevol en voorspoedig 2019 toe.
Inmiddels zijn we al weer 2 weken tijdens een rustige winterperiode met de
kinderen aan het werk.

Wanneer de voortekenen niet bedriegen, komt er echter een
behoorlijk koude periode aan.
Meneer Michel heeft de wintersfeer al wat naar binnen
gehaald, getuige de aankleding van het podium in de
middenhal.
De eerste nieuwsbrief van dit kalenderjaar bevat heel veel
gevarieerde informatie. Wij hopen dat u dit met plezier zult
lezen.

1 Februari alle kinderen vrij.
Vrijdag 1 februari a.s. heeft het team weer een studiedag en zijn alle kinderen vrij.

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

Aanmelden van uw peuter:
Het nieuwe jaar is nog vers, maar binnenkort breekt de tijd weer aan dat wij ons gaan
beraden op de groepsverdeling van het schooljaar 2019-2020. Altijd weer een hele puzzel!
Het is daarbij van groot belang, dat wij zicht hebben op het aantal nieuwe kleuters die wij in
dat schooljaar mogen verwachten. Niet alleen op de eerste schooldag, maar ook gedurende
het hele jaar. Alleen op papier aangemelde kinderen kunnen wij meetellen.
Wanneer u een peuter heeft, die gedurende het schooljaar 2019 - 2020 (of nog dit
schooljaar), 4 jaar wordt, verzoeken wij u vriendelijk, hem of haar aan te melden op school.
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij: juffrouw Lia, juffrouw Carla, juffrouw Marjan en
meneer Michel.

Hoofdluis
Na iedere vakantieperiode steekt het toch wel de kop
op......hoofdluis. Ook nu is het in de groepen 1/2
aangetroffen bij een aantal klassen. Maar dat breidt
zich natuurlijk makkelijk uit naar broers/zussen in
andere groepen en naar vriendjes en vriendinnetjes
tijdens het buitenspelen en bij bijvoorbeeld de
buitenschoolse opvang of vereniging. Snel en alert reageren scheelt dan voor iedereen een
hoop 'gedoe'.

Hoofdluis is vooral een vervelend probleem, maar het heeft niets te maken met hygiëne, zo
is bewezen.
Aan u de vraag om op dit moment extra alert te zijn en uw kind(eren) de komende tijd
regelmatig te controleren.
Informatie betreffende het herkennen en de behandeling van neten (luizeneitjes) en hoofdluis
vindt u op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Daar
staat ook een duidelijk filmpje op over hoe de hoofdluis te herkennen en te bestrijden. De
beste remedie bij het vinden van
neten en luizen is, om na
behandeling met een
antiluizenshampoo, vooral de
komende weken te blijven
controleren en vooral te kammen
met een luizenkam.
Kijk op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
Mochten er bij uw kind luizen zijn geconstateerd, dan mag hij/zij pas ná behandeling van de
luizen en neten weer naar school. Dat kan dus al dezelfde dag weer. Er mogen géén luizen
meer rondlopen in het haar. U dient aan de leerkracht van uw kind te melden dat uw kind
hoofdluis heeft, zodat er alert op gereageerd kan worden.
Geboorte geschenkjes:
Als er een baby geboren is in de buurt, dan stoppen wij vanuit De Werft een kaart met een
slabbetje in de brievenbus. Ter felicitatie en ook voor de PR. Misschien heeft u er zelf ook al
eens een ontvangen?
Nu is het voor ons onmogelijk om wekelijks alle straten af te struinen naar ooievaars of
andere geboorte-aankondigingen. Daarom aan u als ouders een vriendelijk verzoek: Als er
bij u in de buurt een baby geboren is, meldt dat dan a.u.b. bij ons.
Graag even een briefje of een mailtje. Uw zoon of dochter vindt het vast leuk om het
cadeautje in de brievenbus te mogen doen. Of, als u de mensen/buren kent, persoonlijk even
af te geven.
Vermeld in uw berichtje het adres en, als het kan, de naam van de baby.
Uw kind krijgt dan z.s.m. een envelop mee met daarin de kaart en het slabbetje.
Wij hopen op uw medewerking. Bij voorbaat dank!
Werkgroep PR: Carla van Kaam, Kim van Langh, Debby van Steen en Marjan van Reenen.
Carnavalsoptochten
Beste ouders, verzorgers,
Zaterdag 2 en zondag 3 maart a.s. lopen wij (reeds voor
de 14e keer) weer mee in de optochten in ons eigen
Giegeldonk en in de binnenstad met de Brakkensliert.
Onze motto's zijn: DA ZIEDE IN DE ZOO (Brakkensliert)
en ZOO DOEDE DA (Giegeldonk).
In de nieuwsbrief van december gaven wij al aan dat u uw
kind(eren) hiervoor kunt inschrijven. Mocht u dit nog niet
gedaan hebben, zou u dit dan zo spoedig mogelijk willen doen en wel uiterlijk dinsdag 22
januari aanstaande? Dit in verband met het maken van kleding en attributen, maar ook met
het oog op de overige voorbereidingen. Graag voor ieder kind een apart inschrijfformulier
invullen. Op onze website www.dewerft.nl vindt u een inschrijfformulier.
Let wel...deelname is gratis, maar inschrijven is meedoen!

Carnavals kleurwedstrijd
We hebben weer een leuke kleurplaat waarmee een prijsje te winnen is door de kinderen.
Deze week krijgen zij allemaal deze kleurplaat mee, met daarop een beetje de uitwerking
van de carnavalswagen die we dit jaar in de school gaan bouwen met kinderen uit de
bovenbouw en leden van de werkgroep. De kleurplaat kan tot uiterlijk 10 februari ingeleverd
worden. Daarna komen ze in de school te hangen, zodra we de school in carnavalssfeer
aankleden.
Vanwege de beperkte ruimte houden we het bouwen van de kar zo compact mogelijk. U kunt
de voortgang bewonderen in de garderobehal van de bovenbouw (hoofdingang).
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ze altijd stellen aan de leden van de werkgroep.
Binnen de school is meneer Michel (conciërge) het aanspreekpunt.
Wij hopen weer op veel enthousiaste kinderen!
Met de feestelijke groeten van de carnavalswerkgroep van de Werft C.V. De Werftknetters

Cultuuractiviteiten

Wat gaat een jaar toch snel. Vorig jaar heb ik jullie aandacht gevraagd voor de cultuurnacht
op 26 januari 2018. Dit jaar is de Cultuurnacht van Breda wéér op 26 januari, maar dan op
zaterdag van 16.00 u. tot 21.30 u. Het is altijd een leuke happening voor jong en oud. Voor
iedereen is er ergens iets leuks te zien.
Voor kinderen tot 12 jaar is het gratis, Voor volwassenen € 12,50 (€ 10,00 in de voorverkoop)
Voor meer informatie verwijs ik u naar de inhoud van onderstaande link.
https://www.cultuurnachtbreda.nl Zie ook de meegestuurde folder.
Alvast heel veel plezier.

Volgende week krijgt uw zoon en/of dochter een boekje van wel 100 blz. mee naar huis.
Hierin staan enorm veel culturele adressen in Breda , waar uw zoon en/of dochter een
proefles zou kunnen bijwonen. De meesten zijn gratis, voor een aantal wordt een bijdrage
gevraagd.
Ik wist niet dat er zoveel te beleven was in Breda. Nu wel en u straks ook !!!
Let wel, inschrijven kan pas vanaf 23 januari 15.00 uur! Neem het samen met uw zoon of
dochter eens door. Misschien zit er iets bij waar zij of hij zijn talent kan uitdiepen of
ontdekken.
Succes!
Marianne Nuijten (Intern Cultuur Coördinator)

Van de ouderraad
Beste ouders,
Een jaar of vier geleden ben ik gevraagd voor de ouderraad van de Werft. Met knikkende
knieën stapte ik bij de eerste vergadering binnen, als enige vader bang om te eindigen als
een graankorrel in een kippenhok. Maar ik heb het overleefd! En ik ben blijven hangen. In die
jaren heb ik samen met de andere ouders ontzettend veel gezellige vergaderingen gehad.
Honderden ijsjes uitgedeeld, onnoemlijk veel traktaties geregeld, tientallen bekertjes warme
chocolademelk en glühwein ingeschonken, de school in de juiste sfeer aangekleed en nog
veel meer. Georganiseerd voor uw en onze kinderen. Overigens met veel hulp van veel
ouders die niet in de ouderraad zitten.
Nu mijn zoon na dit schooljaar van school gaat, is dit jaar daarmee ook mijn laatste jaar in de
ouderraad. Met mij nemen nog vier ouders afscheid, waardoor het aantal leden flink daalt.
Gelukkig hebben de afgelopen jaren een aantal nieuwe ouders zich aangemeld, maar de
ouderraad kan zeker nog hulp gebruiken. U bent van harte uitgenodigd om een keer een
vergadering bij te wonen. Ik hoop dat u net als ik blijf hangen, maar dat is niet verplicht.
Ook als u geen plaats wilt nemen in de ouderraad, kunnen we uw hulp goed gebruiken bij
allerlei activiteiten die op school plaatsvinden.
Graag maak ik nog van de gelegenheid gebruik om de vrijwillige ouderbijdrage onder de
aandacht te brengen. De ouderraad besteedt dit geld enkel en alleen voor de leerlingen. Dit
varieert van traktaties tijdens de avond 4-daagse, tafelloper en servetten met Kerst tot een
kaartje als de omstandigheden van een leerling hierom vragen. Wij zijn ons bewust dat deze
bijdrage vrijwillig is, maar wij hopen ook dat u zich er bewust van bent, dat de ouderraad
deze bijdrage heel goed kan gebruiken voor de kinderen. Indien u de bijdrage nog niet heeft
betaald, verzoek ik u dit alsnog te doen. U kunt hiervoor ook gebruik maken van het
betaalverzoek in deze link:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=95wnBGEDlC10sblgDXPilCbx3
7bxTm7R.
Met vriendelijke groet en wellicht tot ziens,
Namens de ouderraad
Mark Vermeulen

Samen is Cool! En andere workshops voor kinderen
Sociale vaardigheden zoals, samenwerken, voor jezelf opkomen en omgaan met emoties,
leert je kind spelenderwijs. Met vallen en opstaan. Ook leert het van het voorbeeld en de
opvoeding die jij als ouder geeft. Sommige kinderen hebben
een extra steuntje in de rug nodig om deze vaardigheden
aan te leren. CJG Breda biedt (gratis) workshops aan AAN
kinderen van 7 tot 12 jaar waarin ze op een veilige en
speelse manier met deze vaardigheden kunnen oefenen.
Op 6 februari starten we met de eerste workshop: Samen is Cool! Voor kinderen die het
soms lastig vinden om samen te werken, zich niet zo makkelijk laten horen of wel eens
vergeten naar de mening van een ander te luisteren. De workshops bestaan uit twee
bijeenkomsten. De tweede bijeenkomst van deze workshop is op 13 februari.
Op 13 maart start de workshop: Dit ben ik! Hierin leren kinderen voor zichzelf op te komen
en hun grenzen aan te geven EN ‘nee’ te zeggen. Hoe ze kunnen reageren als ze worden
geplaagd. De tweede bijeenkomst is een week later op 20 maart.

Op 7 maart start de workshop: Ik tel tot tien! Hierin leren kinderen omgaan met hun
boosheid, frustratie of irritatie en deze op een andere manier te uiten. De tweede
bijeenkomst is op 3 april.
Op 10 april start de workshop: Ik voel me zo! Deze workshop gaat over het herkennen van
gevoelens, te begrijpen waar ze vandaan komen en ze onder woorden te brengen. Kinderen
maken hier kennis met verschillende emoties. We oefenen op een speelse manier om de
eigen gevoelens en die van een ander te herkennen. De tweede bijeenkomst is op 17 april.
Alle workshops bestaan uit twee bijeenkomsten en worden begeleid door een coach van
CJG Breda. De genoemde data vallen allemaal op een woensdag en het tijdstip is van 14:00
tot 15:00 uur. De locatie wordt na aanmelding bekend gemaakt. Er is per workshop plaats
voor maximaal 8 kinderen.
Meer informatie over de workshops vind je op onze website. Hier kun je je kind ook
aanmelden. Wil je graag overleggen of deze workshop iets voor jouw kind is? Neem dan
gerust even contact op met de school-CJG-er. Op jouw school is dit: Gusta Nijssen e-mail:
gusta.nijssen@cjgbreda.nl
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail
naar info@cjgbreda.nl.
Je kunt ons ook volgen op facebook, Twitter en LinkedIn

Eerste Communie 2019
In 2019 zijn er in de Augustinusparochie twee Eerste communievieringen:
• Kinderen van Breda-Noord en Haagse Beemden vieren hun Eerste Communie op
zondag 19 mei om 10.30 uur in de Franciscuskerk in Breda-Noord.
• Kinderen van Breda-Oost en Teteringen doen dat op zondag 26 mei om 10.00 uur in de
Willibrorduskerk in Teteringen.
De voorbereidingstijd vindt plaats tussen carnaval en Pasen.
Als u uw kind wilt aanmelden, stuur dan een e-mail met de naam van uw kind, uw adres en
bij welke kerk u hoort naar 1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl t.n.v. Annie Aarts.
(06-18842219) U krijgt dan een aanmeldingspakket met alle informatie toegestuurd.
Let op! U kunt uw kind nog aanmelden tot 1-2-2019!

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: 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 wilt 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 2019.
U krijgt vervolgens digitaal het aanmeldformulier toegestuurd en de data met het volledige
programma.
Werkgroep Vormsel parochie
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 8 februari 2019.
Met vriendelijke groet,
Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft

