Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nr. 9 van dit schooljaar.
Voorstellen Martijn van Ooijen
Hallo ouders en/of verzorgers,
Omdat de kans erg groot is dat we elkaar na de carnavalsvakantie in
of rondom de school tegen zullen komen, wil ik mijzelf graag
voorstellen. Mijn naam is Martijn van Ooijen en ik zal vanaf maandag
11 maart op De Werft als waarnemend directeur aan de slag gaan. Ik
heb de afgelopen achttien jaar met veel plezier op enkele scholen
binnen INOS gewerkt, en kijk er naar uit om samen te werken met het
team van De Werft. Het is fantastisch om samen met hen en met alle
ouders/verzorgers iedere dag onderdeel uit te kunnen maken van de
wereld waarin uw kind(eren), en dus onze leerling(en) opgroeien,
nieuwe dingen ontdekken en vooral met plezier spelen en leren.
Ik woon samen met mijn vrouw en twee tieners in Teteringen. Tenzij het weer het niet
toestaat, spring ik iedere dag op de fiets om naar de Haagse Beemden te fietsen. Ik wandel
heel graag in het bos maar nog liever op het strand, maak graag natuurfoto’s, speel met
volle overgave hockeywedstrijden en ga met minstens zoveel plezier samen met mijn gezin
naar de thuiswedstrijden van een grote voetbalclub uit Breda.
Het lijkt me leuk u te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Martijn van Ooijen
Data aanwezigheid CJG-er
Gusta Nijssen is op de volgende dagen van 13.30 u. – 14.30 u. aanwezig op onze school:
25-02; 11-03; 25-03; 08-04; 22-04; 06-05; 20-05; 03-06 en 17-06.
CJG-Breda is bereikbaar onder het nummer 0800-4440003
Sportdag
De datum van onze sportdag is donderdag 9 mei 2019. Deze dag zal plaatsvinden op het
terrein van voetbalvereniging The Gunners. U wordt te zijner tijd hierover nader ingelicht.
Scholenonderzoek
RTL Nieuws heeft de eindtoetsresultaten van de verplichte eindtoets in groep 8, voorheen
beter bekend als de cito-toets, van ruim 6.000 basisscholen geanalyseerd en op een zo
eerlijk mogelijke manier vergeleken. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze scores
om de kwaliteit op scholen in kaart te brengen.

Voor het berekenen van de score per school gebruikte RTL Nieuws de scores van de IEP,
Cito en Route 8 van de jaren 2016 tot en met 2018.
Als u op onderstaande link klikt, kunt u lezen hoe onze school gescoord heeft:
https://www.bright.nl/scholentest2019?_format=html_body
Voortgang plusklas
Na de carnavalsvakantie start juffrouw Angela de pilot plusklas op basisschool De Werft voor
de groepen 1 t/m 8. Deze pilot zal lopen tot het einde van dit schooljaar. Met het starten van
de pilot plusklas geven we invulling aan één van de ambities van ons koersplan.
Onze pilot plusklas wordt door onszelf in juni 2019 geëvalueerd.
Het doel van de pilot is om te komen tot een structurele invulling van passend onderwijs
aan onze meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast de pilot plusklas wordt ook gekeken
hoe het aanbod in de eigen klas mogelijk versterkt kan worden.
De verantwoordelijkheid over de toelating tot de Plusklas ligt bij de IB’er en
groepsleerkrachten.
Peuteropvang ‘Werveltuin’
Een kind van twee jaar wil de wereld ontdekken. Groei en ontwikkeling van de peuter staan
daarom centraal bij peuteropvang Werveltuin. In de school maken we gebruik van een
ruimte bij de kleuterklassen. Kinderen raken zo al vertrouwd met de basisschool en de
leerkrachten. We zingen en lezen dagelijks en uiteraard spelen we elke dag ook buiten op
de speelplaats van de school en in onze eigen tuin.
Soms heeft een kind net iets meer ondersteuning nodig bij de taalontwikkeling. Dan bieden
wij op de voorschool voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hier komen kinderen van 2,5
jaar met een verwijzing van het consultatiebureau.
Wij bieden uw kind volgens de Piramide methode gevarieerde en uitdagende activiteiten
aan. Zo stimuleren wij de ontwikkeling van uw kind optimaal.
Komt u een keer kijken?
We kunnen het u wel vertellen, maar u kunt beter zelf komen kijken. Tijdens een rondleiding
laten we het u graag zien en ervaren.
Tot gauw Kitty en Marielle

Nieuws vanuit C.V. De Werftknetters
Op zaterdag 2 maart (Giegeldonk) en zondag 3 maart (Brakkensliert) lopen we met onze
carnavalsgroep C.V. De Werftknetters.

Hieronder vindt u de link naar onze nieuwe C.V. de Werftknetters
carnavalskraker 2019! Deze kan via Youtube afgespeeld worden.
Maar natuurlijk ook via uw telefoon! Wij denken dat het een succes
wordt!
Klik op: https://www.youtube.com/watch?v=TpUp2StO_7I&t=1s
Met de feestelijke groeten van carnavalsgroep C.V. De
Werftknetters
Actieweek 11 t/m 15 maart
Op 21 februari jl. heeft u een mail gekregen van ons bestuur dat wij op 15 maart 2019 gaan
staken. Voorafgaand aan de stakingsdag heeft onze pr-groep een pamflet gemaakt, waarop
uitgelegd wordt waarom we actie voeren en welke ludieke acties we gaan houden.

INVESTEER IN
ONDERWIJS
Wist u dat…………………?
-

Het deze week actieweek is in alle onderwijssectoren?
Er in Nederland een groot tekort is aan leraren?
Dit tekort de komende jaren nog veel groter wordt?
Er nauwelijks nog invallers zijn?
Op veel scholen klassen naar huis worden gestuurd?
Groepen worden verdeeld over andere groepen?
Kinderen maar 4 dagen per week naar school gaan?
De werkdruk in het onderwijs hoog is?
De beloning ver achterblijft bij andere sectoren?
Die achterstand voor een leraar PO 27% is?
Het aantal burn-outs het hoogste is in het onderwijs?
Er in 20 jaar tijd 20 keer is bezuinigd op onderwijs?
Al die bezuinigingen bij elkaar 4,7 miljard bedragen?
Er slechts 4 keer iets is bijgekomen?
De groepen op school alsmaar groter worden?
De gemiddelde leeftijd van de basisschoolleraar hoog is?
Er te weinig jongeren kiezen voor het onderwijs?
Al in 2007 bekend was dat dit eraan kwam?
Er geen enkel kabinet was die dit adequaat heeft aangepakt?
Het onderwijsveld daarom aan de bel trekt?
Om goed onderwijs te waarborgen voor de toekomst?
Dat dus niet vanzelfsprekend is?

Als u dit niet allemaal wist begrijpen wij dat!

DE WERFT INVESTEERT IN ONDERWIJS
Het ziekteverzuim is op De Werft bijzonder laag en als het nodig is zijn parttimers
vaak bereid en in de gelegenheid om in te vallen.
Daarmee bewaren we rust en continuïteit voor kinderen, ouders en team.
Maar……het team van De Werft denkt aan de toekomst!
Aan de toekomst van uw en onze kinderen en kleinkinderen.
Zitten zij straks in groepen van 50 leerlingen?
Gaan ze nog maar enkele dagen per week naar school?
Zijn ze standaard thuis als hun leraar ziek is?
Wij doen mee aan de actieweek, deze ziet er als volgt uit:
Maandag:

12.00 uur. Veel lawaai op de bovenbouwspeelplaats. We zingen een lied en we sluiten af met applaus.
(In heel Nederland)

Dinsdag:

Alle kinderen mogen met een pet op in de klas
komen. Dat mag anders nooit, maar vandaag
nemen zij hun petje af voor hun juf of meneer!

Woensdag:

De kinderen mogen voor één keer juf of meneer
zijn.

Donderdag:

Iedereen mag in het ROOD gekleed naar school komen! Om 15.15
u. lopen we met alle leerlingen een rondje om het gebouw.

Vrijdag:

Landelijke stakingsdag!!!!! De Werft is gesloten.
Van Basisschool tot Universiteit…………….heel onderwijsland

STAAKT

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 28 maart 2019.
Met vriendelijke groet,
Marja Bosman en Lidwien de Vaan
Teamcoördinatoren Kbs De Werft

