[ Nieuwsbrief #11; donderdag 18 april 2019 ]

Kalender
_______________________________________________
•
•
•
•
•
•

19 april – 5 mei
9 mei
14 – 17 mei
15 mei
16 mei
22 & 29 mei

Meivakantie
Sportdag groep 1-8
Avondvierdaagse
Groep 7 praktijkexamen verkeer
Schoolreisje groep 5 en 6
Leerlingen uit groep 1 zijn vrij

Vanuit de directie
_______________________________________________
Beste ouders en/of verzorgers,
Langzaamaan wordt de school weer gehuld in het groen. De temperatuur stijgt en de eerste korte
broeken zijn al gespot. Mooi lenteweer komt er aan! Het is goed om te zien dat de zon het
buitenspelen aanspoort en dat er ook weer groene knieën te zien zijn.
In de afgelopen tijd heb ik veel verlofaanvragen binnen gekregen. Hoewel ik de verschillende
aanvragen zeker kan begrijpen, kan ik in veel gevallen geen verlof toekennen omdat ik rekening moet
houden met de Leerplichtwet. De richtlijnen die hiervoor gevolgd worden kunt u terugvinden op de
site van de leerplicht: https://rblwest-brabant.nl/ . Mocht u hier nog vragen over hebben, of u heeft
vragen over een nog aan te vragen verlof, dan kunt u altijd even binnenlopen zodat we op voorhand
al afstemming kunnen hebben.
Enkele weken geleden heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het
tevredenheidsonderzoek onder ouders. Met de unieke code kunt inloggen en uw mening geven
over verschillende zaken rondom De Werft. De school haalt hiermee waardevolle informatie op, waar
we over na kunnen denken richting de toekomst. Ik hoop dat wanneer u dit vergeten bent, of er
gewoon nog niet aan toe bent gekomen, u de moeite wilt nemen om in 5 minuten uw mening te
geven. Op dit moment zijn er al 83 reacties van ouders/verzorgers binnen (dank hiervoor!).
Met de traditionele sponsorloop ronden we deze week af. Alle leerlingen hebben heel veel rondjes
gelopen waarmee € 4536,70 is opgehaald voor ons goede doel van dit jaar: Stichting Trichy Kids.
Alle vaders, moeder, opa’s, oma’s, buurmannen en buurvrouwen, DJ-oma’s, leerlingen en
leerkrachten van de Werft: super goed gedaan! Dankjewel voor de donaties en ik weet zeker dat er
mensen in India net even wat lekkerder slapen vanavond in de wetenschap dat De Werft-leerlingen
geld voor hen hebben opgehaald om het daar in India een beetje beter te maken. Dankjewel allemaal!
Tot slot vraag ik speciale aandacht voor de INOS-brief die opgenomen is als bijlage van deze
nieuwsbrief. Deze brief heeft betrekking op de geruchten die de ronde doen rondom het vertrek van
de vorige directeur Dhr. Aarts.
Met twee vakantieweken in aantocht, gun ik iedereen een heel fijne tijd met heerlijk weer. En voor
daarna: op naar de laatste 9 weken van het schooljaar. Mocht u nog ideeën of vragen hebben, of
andere zaken willen bespreken? Op vrijdagochtend van 08:45 tot 09:45 kunt u ‘altijd’ binnenlopen.
Hartelijke groet en een prettige vakantie!
Martijn van Ooijen
Directeur Kbs De Werft (wnd.)
Kbs De Werft - Raaimoeren 21 - 4824 KA Breda - 076 541 05 15 - kbsdewerft_info@inos.nl

Algemeen nieuws
_______________________________________________

! Aanmelden van uw peuter
Het is voor school nog steeds van belang dat wij zicht hebben op het aantal nieuwe kleuters die wij
komend schooljaar mogen verwelkomen op school (niet alleen voor de eerste schooldag, maar ook
gedurende het jaar). Daarom nogmaals het verzoek: Wordt uw kind 4 jaar? Meld dit tijdig op school
en schrijf uw zoon of dochter in. Doe dit in ieder geval ruim voordat uw zoon of dochter vier jaar
wordt. Voor een inschrijfformulier kunt u terecht bij de administratie of directie van school.
Vrij voor leerlingen uit groep 1
Op woensdag 22 en 29 mei zijn de leerlingen uit groep 1 vrij.

Nieuws van onze partners
_______________________________________________
Kip Piep op bezoek bij Peuteropvang Werveltuin
Afgelopen weken hebben we verschillende activiteiten gedaan
rondom het thema "Lente". We hebben gedanst over de lente samen
met de dansjuf Milou van dans voor kinderen ‘de Stilte'.
De peuters kropen langzaam uit het ei en maakten samen een vogelhuisje .zodat de vogeltjes erdoor
konden vliegen. Fleur en haar papa kwamen met hun huisdier kip Piep op bezoek. Ze vertelden samen
over deze mooie kip. Na afloop kregen we allemaal een stukje (hardgekookt) ei van kip Piep.
Iedereen fijne paasdagen en een fijne vakantie.
Juf Kitty en Juf Marielle
Team Werveltuin
06-20213685
werveltuinbso@kober.nl

Aanwezigheid CJG-er
Gusta Nijssen is op de volgende dagen van 13.30 u. – 14.30 u. aanwezig op onze school: 06 mei, 20
mei, 03 juni en 17 juni. CJG-Breda is bereikbaar onder het nummer 0800-4440003
Avondvierdaagse Haagse Beemden
Mocht u extra inschrijfformulieren nodig hebben om deel te nemen aan de avondvierdaagse, dan
kunt u deze bij de administratie (Lia) afhalen.
Haagse Beemden Loop
De inschrijving voor de Haagse Beemden Loop is geopend! Dit jaar zal deze plaatsvinden op zondag 26
mei! Wij hopen dat er dit jaar weer veel kinderen meedoen aan de kids (obstacle) run. En om het u als
school nog makkelijker te maken kunnen de ouders hun kinderen nu inschrijven via de inschrijvingen
pagina op www.haagsebeemdenloop.nl en kiezen voor de optie Kids (obstacle) run scholieren Haagse
Beemden. De ouder kan dan het aantal startnummers aangeven dat nodig is voor het kind en de
begeleiders*. Betaling zal via IDEAL plaatsvinden.
Kbs De Werft - Raaimoeren 21 - 4824 KA Breda - 076 541 05 15 - kbsdewerft_info@inos.nl

Tijdens het inschrijven geven de ouders de school en groep van één
van hun kinderen op.
De startnummers worden op school afgeleverd op naam en groep van
het ingeschreven kind om ze makkelijk uit te delen.
*Voor deze run telt dat begeleidende ouders zich ook in moeten schrijven en voorzien moeten zijn
van een startnummer om mee te mogen lopen.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.haagsebeemdenloop.nl
Met vriendelijke groet,
Tilly Macville
Coördinator Kids (obstacle) run
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