[ Nieuwsbrief #10; donderdag 28 maart 2019 ]

Vanuit de directie
_______________________________________________
Beste ouders en/of verzorgers,
Voorzichtig ontpoppen de eerste knoppen van de bomen en kleurt bloesem hier en daar al de
omgeving van de school. Heerlijk buitenspelen of even wegdromen als je vanuit de klassen naar
buiten kijkt. Wij zijn klaar voor de lente!
De afgelopen weken heb ik met plezier kennisgemaakt met veel verschillende ouders. Ik heb mooie
gesprekken gevoerd over veel verschillende onderwerpen. Het is goed om van u te horen hoe u
bijvoorbeeld denkt over onze school, het onderwijs in het algemeen, kansen en andere
mogelijkheden. Omdat ik deze gesprekken erg waardeer en het leuk vind om met u van gedachten te
wisselen, zal ik iedere vrijdag van 08:45 tot 09:45 ook een ‘ouder-inloop’ hebben. Mocht u vragen
hebben, wilt u kennis komen maken, heeft u ideeën die u wilt voorleggen, etc. Weet dan dat er iedere
vrijdag de mogelijkheid bestaat om gewoon even langs te komen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds
een afspraak maken om op een ander moment een gesprek te hebben.
Het is voor ons als school belangrijk dat u als ouder/verzorger aangeeft hoe u tegen bepaalde
schoolse zaken aankijkt en vooral ook hoe u dit waardeert. Vandaag ontvangt u daarom weer een
uitnodiging met een unieke inlogcode om deel te nemen aan het ‘ouder-tevredenheids-onderzoek’.
Omdat groep 3 vandaag op schoolreis is, zullen de oudste leerlingen uit deze groep de uitnodiging
aanstaande maandag meekrijgen. Het invullen van de online-vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten
van uw tijd in beslag. Het resultaat van dit onderzoek zullen we later in het schooljaar delen met u.
Hartelijke groet, tot ziens en een mooie lente gewenst!
Martijn van Ooijen
Directeur Kbs De Werft (wnd.)

Algemeen nieuws
_______________________________________________

Aanpak hoofdluis
Wij hebben als Kbs De werft, na lang overleg, een oplossing gevonden
voor het luizenprobleem op school wat geregeld de kop op blijft steken.
In deze tijd van 'de koppen bij elkaar steken om een selfie te nemen' is
het lastig om dit probleem het hoofd te bieden. Om die reden hebben
wij besloten om vanaf aanstaande maandag ieder kind te voorzien van
een haarnetje, wat onder schooltijd gedragen dient te worden. Vandaag
krijgt uw kind(eren) om 15.30 u. een haarnetje/mutsje mee naar huis.
Iedere week zal, omwille van de hygiëne) een nieuw haarnetje verstrekt
worden. Gelieve bij lange haren de gehele haardos in het netje te verwerken.
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Het luizenteam van Kbs De Werft
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! Aanmelden van uw peuter
Het is voor school 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.

Grote Rekendag
Het is weer bijna zover! Woensdagochtend 3 april vindt de Grote Rekendag plaats. Het thema dit jaar
is ‘Uit Verhouding’. Alle groepen werken op eigen niveau aan leuke opdrachten rondom dit thema. De
kinderen gaan onderzoekend aan de slag en voeren gedurende de ochtend allerlei opdrachten uit.
Om u alvast een beetje informatie te geven, wordt hieronder kort beschreven waar de groepen onder
andere aan gaan werken.
•
•
•

•

De groepen 1/2 gaan hun eigen knuffels bekijken. Hoe groot zijn ze? Welke zijn het grootst?
Ook leren de kinderen kijken naar andere knuffels. Daarnaast krijgen de kinderen
pootafdrukken te zien. Wat zegt dit eigenlijk over het dier?
De groepen 3/4 gaan leren over verhoudingen van je eigen lijf en wat dat betekent voor
iemand die een ander formaat heeft. Ook bekijken ze pootstappen van dieren. Hoe zit dat
eigenlijk?
De groepen 5/6 maken kennis met de GRR, maar wie dat is? Aan de hand van gegeven
informatie gaan de kinderen aan de slag met verhoudingen van onder andere voorwerpen.
De kinderen gaan ook opdrachten voor de GRR bedenken, maar hoe dat precies zit… dat blijft
nog even geheim!
De groepen 7/8 richten zich op ‘verhoudingsdenken’. Wat is dat eigenlijk? De kinderen gaan
door middel van drie grotere opdrachten aan de slag om dit te ontdekken. Hier zitten
natuurlijk ook allerlei voorwaarden aan. Welke dat zijn, horen ze dan!

Kortom: genoeg rekenplezier waar we een ochtend lekker ontdekkend leren! Wij hebben er zin in.
Groetjes, De werkgroep rekenen

Aandacht voor een veilige wijk - 30 km actie!
In de wijk wordt vaak te snel gereden. Wij maken ons hierover grote zorgen. Wij willen heel graag
voorkomen dat er zich ernstige ongelukken voor zullen doen. Uw kinderen moeten veilig naar school
en weer thuis kunnen komen. Buurtinitiatief Gageldonk, de gemeente Breda, onze school én
basisschool de Hoogakker komen gezamenlijk in actie! Samen met uw
kind kunt u ook in actie komen!
In de week van 8 t/m 11 april sluiten ouders en kinderen een
verkeersveilige deal! De opening hiervan vindt plaats op maandag 8 april
op De Hoogakker, locatie Blokmoeren. Hierbij zijn namens onze school juf
Eugenie en meneer Michel aanwezig. Ook zullen een ouder en kind van
onze school de actie symbolisch openen. In de week van 1 april krijgt uw
kind een poster mee naar huis die u voor uw raam kunt hangen. Hierop
staat de tekst: 'Bedankt voor het langzamer rijden!'
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Ook gaan we een grote klikosticker actie houden. Wanneer u in een
woonerf woont en u uw kliko ook in een 15 km zone plaatst op de dag
van leging, kunt u een sticker op uw kliko plakken met daarop een 15
km/u verkeersbord.
Woont u aan de doorgaande wegen rondom de erven en zet u uw kliko in een 30 km zone dan maakt
u gebruik van een 30 km sticker. Deze stickers worden door de gemeente Breda via school uitgereikt
en krijgt uw kind ook mee naar huis.
Kom ook in actie in de week van 8 april. Samen gaan we voor een veiliger Haagse Beemden!

Nieuws vanuit de werkgroep Verkeer
Afgelopen februari heeft de school een onaangekondigde Groene Voetstappen week georganiseerd.
Als werkgroep Verkeer waren wij heel erg nieuwsgierig naar het resultaat. In september van dit
schooljaar hebben we de eerste ronde van de Groene Voetstappen week geoganiseerd. Het resultaat
was top. Onze school scoorde hoog in de regio Breda. Februari jl. hebben we een tweede ronde van
de Groene Voetstappen ingezet. Deze keer onaangekondigd. Hoe heeft onze school het gedaan? Is de
score net zo hoog als afgelopen september?

eerste ronde (september 2018)

tweede ronde (februari 2019)

Resultaat : Het aantal leerlingen die met de fiets of de step naar school is gekomen is procentueel
gelijk gebleven. In de periode van de tweede ronde is er een stijging van 4% van de leerlingen die met
de auto naar school zijn gekomen. Er is een daling van 4% van de leerlingen die te voet naar school
zijn gekomen. Het weer kan daarbij een rol hebben gespeeld. Nog steeds is het heel erg fijn om te
zien dat heel veel leerlingen te voet, met de fiets of met de step naar school komen. Daar zijn wij
natuurlijk trots op! Ergens in het voorjaar plannen we nog een ronde (aangekondigde) Groene
Voetstappen. Wij houden u op de hoogte.
Groeten namens de verkeerscommissie,
Mark (verkeersouder), Michel, Linda en Eugenie
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Nieuws van onze partners
_______________________________________________
Hallo papa's en mama's, opa's en oma's.
De gezonde broodtrommel: Voeden in plaats van Vullen.
Een van de pijlers uit het pedagogisch beleid van Kober kinderopvang
is “gezond en in beweging”. Kober kinderopvang heeft een eigen
voedingsbeleid dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen en hun
voedingsbehoefte. Dit geldt voor de kinderen op bijvoorbeeld het kinderdagverblijf en de
buitenschoolse opvang. Wij realiseren ons dat de kinderen bij het overblijven eten en drinken
meekrijgen van thuis. Via deze weg willen wij jou graag informeren over de mogelijkheden voor een
gezonde én voedende broodtrommel. Hieronder een overzicht van adviezen en tips van
voedingsdeskundige Linsy van Anholt van praktijk “Don’t WEIGHT”.
Zo voorkom je een suikerpiek.
Suiker zorgt ervoor dat jouw kind heel snel veel energie krijgt (suikerpiek), maar deze energie is ook
weer heel snel verdwenen (suikerdip). De suikerdip geeft een vermoeid gevoel en beperkt jouw kind
in zijn/haar concentratie. Bovendien zorgt de suikerdip ervoor dat hij/zij snel weer een hongergevoel
krijgt. Suiker vraagt dus vooral naar meer suiker. Beter is om suikerhoudende producten te beperken.
Heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaande artikel, stuur dan gerust een e-mail naar
overblijven@kober.nl.
Groetjes BSO Werveltuin / Koberlunch
Met vriendelijke groet,
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: 08 april, 22
april, 06 mei, 20 mei, 03 juni en 17 juni. CJG-Breda is bereikbaar onder het nummer 0800-4440003
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