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Voorwoord
Bezoek onderwijsinspectie
Donderdag 12 januari j.l. hebben we een bezoek van de
onderwijsinspectie gehad. De school is door de inspecteur
tijdens diverse overlegmomenten en aan de hand van
verschillende standaarden beoordeeld.
Begin van de ochtend heeft de inspecteur diverse groepen
bezocht om de didactische en pedagogische aspecten van het
lesgeven te beoordelen.
Eind van de ochtend vond een gesprek plaats met 6 leerlingen,
uit de groepen 6,7 en 8 elk 2 leerlingen per groep en tussen de
middag met een afvaardiging van het schoolteam.
Begin van de middag waren enkele ouders aan de beurt. Een vijftal ouders heeft in een
gesprek hun bevindingen over onze school mogen weergeven, waarbij het o.a. ging over het
welzijn van de kinderen, de sfeer op school, veiligheid en communicatie met het schoolteam.
’s Middags vond ook nog een uitgebreid gesprek plaats met de I.B.-er en leiding van de
school, gericht op de zorg en ondersteuning aan kinderen.
Na afloop was er een terugkoppeling aan het team waarbij ook Nicole van Son, voorzitter
van het college van bestuur aanwezig was.
We mogen trots zijn op de bevindingen van de inspecteur. Alle beoordeelde standaarden (te
vinden op de site van de onderwijsinspectie) werden op basis van wettelijke verplichtingen
minimaal als voldoende beoordeeld. Van een aantal standaarden constateerde de inspectie
dat deze bovenmatig goed verzorgd waren ten opzichte van de gestelde normen en de
omliggende scholen, zodat deze werden beoordeeld met ‘goed’.
Over enkele weken ontvangen we een verslag van het onderzoek. Zodra we dit verslag
hebben ontvangen, stellen we dit ook aan u ter beschikking.
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Kinderen te laat op school
Helaas constateren we dat regelmatig sommige kinderen te laat op school aanwezig zijn. Dit
is niet toegestaan. Het levert problemen op bij de start van het ochtend- of
middagprogramma met o.a. het niveau- of duo-lezen, maar vooral wanneer een leerkracht
reeds met de instructie van een les is begonnen. Kinderen missen dan belangrijke uitleg.
Mogen wij ouders en verzorgers dringend verzoeken ervoor te zorgen dat kinderen van
groep 1 tot en met groep 8 tijdig op school aanwezig zijn.
Vakanties schooljaar 2017 – 2018
Hoewel ons vakantierooster voor 2017 – 2018 nog niet is opgesteld, sturen wij u op verzoek
van enkele ouders alvast een concept vakantieplanning met door de overheid vastgestelde
vakantieweken voor onze regio.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

16 oktober t/m 20 oktober
25 december t/m 5 januari
12 februari t/m 16 februari
2 april
23 april t/m 4 mei
10 en 11 mei
21 mei
9 juli t/m 17 augustus

2017
2017/2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Dit schema wordt komende weken verder uitgewerkt met overige vrije uren die we nog in te
plannen hebben. U wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Invallers
Helaas kan het voorkomen dat een leerkracht bijv. vanwege ziekte afwezig is. Door alle
nieuwe wet- en regelgeving is het tegenwoordig niet meer eenvoudig een vervangende
leerkracht te vinden. Uiteraard stellen wij alles in het werk om voor een zo goed mogelijke
invulling te zorgen, liefst met één leerkracht die ook nog meerdere dagen beschikbaar kan
zijn. We zijn hiervoor afhankelijk van onze Inos-vervangingspool en Leswerk, een
vervangingsorganisatie die de vervangingen voor meerdere besturen regelt.
Wij hopen op uw begrip. Indien we bij een vervanging tot een ongebruikelijke invulling
moeten komen, bijv. meerdere leerkrachten op 1 dag in een groep, of verschillende
leerkrachten op meerdere dagen, dan proberen we u hiervan tijdig in kennis te stellen.
Thematische werken (onderwerpen)
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over Grenzeloos Leren, ons thematisch
werken waar we afgelopen week in enkele projectweken mee zijn gestart,
Een belangrijk doel van het thematisch werken is dat we dichter bij de beleving(swereld) van
de kinderen willen gaan staan, waarbij we hun enthousiasme en betrokkenheid kunnen
vergroten.
Het model van de 21-eeuwse vaardigheden.
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Afgelopen week hebben we al geconstateerd hoe enthousiast de kinderen zijn tijdens o.a.
optredens en overige leeractiviteiten. Praat u er met uw zoon of dochter eens over.
De groepen 1/2 werken al jaren
met thema’s. Vanuit onze nieuwe
methode Kleuterplein werken alle
groepen momenteel gezamenlijk
met het thema gezondheid. Neemt
u eens een kijkje in onze
kleuterhal waar diverse stands
staan ingericht waar de kinderen
spelend mee aan het leren zijn.

De groepen 3 en 4 zijn gestart met het thema ‘Smakelijk
(w)eten’.
Afgelopen week is een kok op bezoek geweest en ook in de
lokalen is van alles te bekijken, zoals afgebeeld een groentemarktkraam.

De groepen 5 en 6 zijn gestart met het thema
‘Ontdekkingsreizigers’ en de groepen 7 en 8 met ‘ het tropisch
regenwoud. ‘
Wij hopen u de komende weken meer dan voldoende te
informeren over de diverse thema’s, wellicht ook via Klasbord

Met vriendelijke groet,
Dhr. Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft

Peutertuin
Op maandag 6 maart gaan we starten op peutertuin de Werveltuin.
De peutertuin is voor kinderen vanaf 2 ½ jaar tot 4 jaar. De medewerkers bieden je kind
volgens de Piramide methode gevarieerde en uitdagende activiteiten aan. Zo stimuleren wij
de ontwikkeling van je kind optimaal. Door de inrichting van de ruimte regelmatig te
veranderen, gebruik te maken van de uitdagende buitenruimte ontstaat een omgeving waarin
de kinderen kunnen ontdekken en ervaren. Want... spelen is leren!
De peutertuin is 2 ochtenden per week van 8.30 uur tot 12.00 uur
* Maandagochtend en vrijdagochtend (groep 1)
* Dinsdagochtend en vrijdagochtend (groep 2)
Voor meer informatie en inschrijving kunt u ons bereiken via:




telefoon
e-mail:
Website:

076-5045605
serviceteam@kober.nl
www.kober.nl
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Ouderportaal
Wij willen u vragen om uw gegevens in ons Ouderportaal van ParnasSys weer te
controleren.
Tevens kunt u hiermee rechtstreeks alle wijzigingen van adres en/of telefoon digitaal
doorgeven.
Ook kunt u de klasgenoten van uw kind inzien.
Mocht u de inlogcode voor ons Ouderportaal vergeten of kwijt zijn, stuur dan een mailtje aan
lia.jongeneel@inos.nl of geef het even door aan Michel of aan mij.
Wij sturen u dan via ParnasSys een inlogcode. (let op: de eerste keer komt deze mogelijk in
uw ongewenste mail terecht).
Alvast dank voor uw medewerking.
Lia Jongeneel
Administratie

Aanmelden voor de optochten met de Werftknetters
Vandaag, maandag 23 januari, is de laatste dag om uw kind aan te melden voor de
carnavalsoptocht(en) met onze eigen carnavalsvereniging C.V. De Werftknetters. Er wordt al
hard gewerkt aan de wagen en de attributen voor de kinderen, het resultaat staan in de
garderobehal van de bovenbouw...neem gerust een kijkje!. Voor
deze optochten hebben we wel de nodige
enthousiaste deelnemers nodig. Uw kind is van harte uitgenodigd.
Deelname is gratis! De optochten zijn op zaterdag 24 februari in
onze eigen wijk Giegeldonk en op zondag 25 februari in de
binnenstad tijdens de Brakkensliert.
Kijk op onze website www.dewerft.nl voor meer informatie en het
aanmeldformulier. Wij kijken er naar uit.

Lekker en gezond eten
Enkele weken geleden hebben wij met een groepje leerkrachten deelgenomen aan een
workshop: “Gezonde voeding”. De workshop werd gegeven door diëtiste Therese van
Meeteren uit Vught en zij wist op een enthousiaste wijze duidelijk te maken wat gezonde
voeding met je doet en dat het ook gewoon lekker is.
Het is een heel interessant en leuk onderwerp om samen met de kinderen mee aan de slag
te gaan. Daarom zijn we tijdens onze projectweken in januari met de kleuters en de groepen
3-4 met dit item aan de slag gegaan: “Gezondheid” (1-2) en “Smakelijk (w)eten” (3-4).
Therese zal ook tijdens deze projectweken een mooie bijdrage leveren: “Hoe zit de schijf van
5 in elkaar? en “Hoe kun je op een gezonde manier lekker snoepen?”
Omdat het zo’n boeiend onderwerp is en verantwoorde voeding zo belangrijk is voor ouders
en kind, komt Therese in de loop van het nieuwe jaar, medio april, hierover graag aan
geïnteresseerde ouders vertellen. De nodige informatie volgt nog later in de Nieuwsbrief.
Houd dit dus goed in de gaten.

Kober kinderlunch
Oproep overblijfvrijwilligers
Wij zijn op zoek naar nieuwe overblijfvrijwilligers.
Hiervoor zoeken wij enthousiaste ouders, die tussen
de middag samen met de kinderen een boterham
willen eten en de resterende pauzetijd op een positieve manier met hen willen doorbrengen.
Wij verwachten van de overblijfvrijwilligers een actieve houding en dat zij in staat zijn waar
Nieuwsbrief Kbs De Werft  schooljaar 2016-2017  nr.3 - januari 2017

nodig conflicten op een goede manier aan te pakken en op te lossen. Samen met je collega’s
draag je zorg voor een gezellige en ontspannen sfeer.
Ben je beschikbaar tussen 12.00-13.30 uur op een of meerdere dagen (maandag, dinsdag,
donderdag en/of vrijdag) en kun je je vinden in bovenstaande beschrijving, dan horen wij dit
graag van je. Wij bieden een belastingvrije vergoeding en je kinderen kunnen gratis
overblijven op de dage dat je werkt als overblijfvrijwilliger.
Aan- en afmelden
Ga naar kober.flexkids.nl en log in met de inlogcode die je hebt ontvangen voor 'Mijn Kober'.
Heb je nog geen mijn Kober-account? Ga dan naar kober.flexkids.nl/aanvraag. Ga naar
'overblijven' en vul je gegevens in. Je krijgt dan een e-mail met de link om je wachtwoord
voor 'Mijn Kober' te registreren. Daarna kun je per kind de gewenste overblijfbeurten
aanmelden.
Komt je kind niet overblijven, moet je hem/haar voor 10 uur digitaal afmelden op
kober.flexkids.nl.
Voor ondersteuning bij het digitaal aan- en afmelden, kan je contact opnemen met de
overblijfcoördinator op school of kijk je op www.kober.nl/overblijven.
We bedanken alle ouders/verzorgers die hun kind(eren) digitaal hebben aangemeld en
afgemeld.
Eten en drinken
We vinden het fijn dat ouders/verzorgers meewerken aan een gezonde lunchpauze. Kober
Kinderlunch is namelijk geen voorstander van het eten van snoep tijdens de lunchpauze.
Zeker omdat er veel gezonde alternatieven zijn zoals liga, sultana, fruit en groente (tomaat,
komkommer), cheese dippers, peperkoek met boter, etc.
Wij kunnen je niet verbieden snoep mee te geven aan je kind (eren), maar willen je wel
vriendelijk vragen om mee te werken aan een gezonde lunchpauze voor de kinderen.
Als je je kind (eren) melkproducten meegeeft, kan je deze voorzien van naam en klas, in de
koelkast van de bso laten plaatsen door een bso pedagogisch medewerker of zelfstandig
door je kind. Tijdens de lunch worden deze aan de kinderen uitgedeeld of komt je kind het
zelfstandig uit de kleine koelkast halen.
Solange Martina,
overblijfcoördinator
E: kbsdewerft_overblijven@inos.nl
T: 06-20213685

Bijlage
Zomerkampen
In de zomer van 2017 organiseert Stichting Zomerkampen Breda (Zoka) weer een drietal
kampweken in de zomervakantie. Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar uit Breda en
omstreken kunnen zich hier helemaal uitleven! Van speurtocht tot zwemmen en van
knutselen tot in het bos spelen. Week 1 en 2 zijn bedoeld voor het reguliere onderwijs. Week
3 is bedoeld voor leerlingen van het speciale (basis)onderwijs.
Binnenkort treft u in een van de volgende nieuwsbrieven verdere informatie aan.
Annemieke Stienen
Commissie Werving & PubliciteitStichting Zomerkampen Breda
Postbus 2257 4800 CG Breda
www.zomerkampenbreda.nl
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