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Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),
Stakingsdag 5 oktober
Zoals u al eerder heeft mogen vernemen staat voor
donderdag 5 oktober a.s. een stakingsdag gepland en zijn
de kinderen vrij. Het doel van deze stakingsdag is om aan
de Nederlandse regering een signaal af te geven dat er
heel veel geld voor het onderwijs beschikbaar moet komen
om de werkdruk voor leerkrachten te verminderen, om
kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden en dat
het beroep van leerkracht basisonderwijs weer aantrekkelijk
moet worden gemaakt voor jongeren. Nu al bemerken we
een tekort aan (inval)leerkrachten. Afgelopen week hebben
we met verschillende leerkrachten taken moeten
verschuiven om te zorgen dat elke dag voor elke groep een
leerkracht stond. Het alternatief had kunnen zijn dat we groepen naar huis hadden moeten
sturen. Dat doen we liever niet, maar er moet wel wat gebeuren! Wij hopen op uw begrip en
uw steun!

Herfstvakantie en Inos-studiedag
Hoewel nog een week te gaan, wijzen we u alvast op de komende herfstvakantie van 16 tot
en met 20 oktober. Aansluitend hebben we op maandag 23 oktober de traditionele Inosstudiedag voor al het personeel van onze stichting. Ook op deze maandag de 23e zijn de
kinderen nog vrij. Wij wensen u en uw gezin alvast een prettige vakantie toe.
Kinderraad
Deze week zijn de kinderen van groep 6 t/m 8 geïnformeerd over het opstarten van een
Kinderraad. Het doel van de Kinderaard is, dat we kinderen meer verantwoordelijk willen
maken voor het reilen en zeilen bij ons op school, dat zij zelf met voorstellen kunnen komen
om ‘hun’ school nog gezelliger en aantrekkelijker te maken en dat zij wellicht zelf activiteiten
gaan organiseren. Uit elke groep 6, 6/7, 7 en 8 wordt één leerling gekozen die zitting neemt
in deze raad. Kinderen moeten zich daarvoor deze week schriftelijk bij hun juf/meneer
aanmelden. Indien meer kinderen zich beschikbaar stellen, wordt anoniem een verkiezing
gehouden in de groep. Uiterlijk eind volgende week hopen we dat bekend is wie er in de
Kinderraad komen. De Kinderraad wordt begeleid door meneer Ger, maar uiteraard
proberen we het zoveel mogelijk bij de kinderen zelf in handen te leggen.
In de volgende nieuwsbrief wordt u verder geïnformeerd over onze Kinderraad.
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Nieuwe I.B.-er
Woensdag 11 oktober a.s. nemen we afscheid van onze I.B.-er Elly Schapendonk. Na een
sollicitatieprocedure hebben we inmiddels een nieuwe Intern Begeleider kunnen aanstellen:
Evelien Ras
Evelien werkt op dit moment nog tot de herfstvakantie op een andere Inos-school. Na de
herfstvakantie start zij bij ons op De Werft. In onderstaand stukje stelt zij zichzelf aan u voor.
Met vriendelijke groet,
Dhr. Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft

Even voorstellen
Beste ouders en kinderen,
Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is
Evelien Ras en na de herfstvakantie zal ik Elly Schapendonk
gaan vervangen als Intern Begeleider. Mijn werkdagen zijn
maandag, dinsdag en vrijdag.
De afgelopen 14 jaar ben ik als leerkracht werkzaam geweest
binnen Inos. Daarnaast heb ik het afgelopen jaar als RT-er in
het VO gewerkt. Ik zal me op de Werft vooral bezighouden met
allerlei zaken die te maken hebben met de zorg en extra
begeleiding van leerlingen.
Voor vragen rondom zorg kunt u altijd bij mij terecht.
Groeten,
Evelien Ras

Gezonde pauzehap
Afgelopen week hebben de groepen van de bovenbouw
meegedaan aan “de week van de gezonde pauzehap”.
Aan de hand van enkele leuke filmpjes liet men zien
wat je allemaal in de pauze van half elf voor gezonde
tussendoortjes kunt eten. Elke dag kregen de kinderen
een gezonde “hap”:
Van notenbrood, komkommer tot zoete druiven.
Tot slot hebben de kinderen een kaart mee naar huis
gekregen waarop zij zelf een gezond tussendoortje
kunnen verzinnen/tekenen. Als zij de kaart opsturen is
er nog een leuke prijs mee te winnen.
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Mad Science
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
We zijn gestart met een spectaculaire science show op 21 september voor alle groepen van
school. Dit was een enorm succes.
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Werft Breda, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren
een onderzoekende leerhouding.

Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de wetenschap? Maak kennis met
de wereld van detectives, leer over de zin van onze zintuigen, ervaar de Van de Graaff
machine, hoe blijft een vliegtuig eigenlijk in de lucht, wordt de beste architect en onderzoek
de wereld van wetenschap in de keuken. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens
de lessen voorbijkomen. Krijg je er al zin in?

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen
beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor
nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om
thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Donderdag 26-10-2017
Donderdag 02-11-2017
Donderdag 09-11-2017
Donderdag 16-11-2017
Donderdag 23-11-2017
Donderdag 30-11-2017
Starttijd: 15:45 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met: 09-10-2017
Deelname bedraagt € 69,50 per kind, incl goodies,
leskaarten en Mad Science-polsbandje.
Met wetenschappelijke groet,
Charlotte van Deursen | Prof. Dapper Durske
Account Manager | Mad Science Brabant
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