Nieuwsbrief voor ouders

nr. 07 - 29 mei 2018

Inhoud
•

•
•
•
•
•

Voorwoord
o Groepsverdeling schooljaar 2018-2019
o School CJG-er
o Feestweek
o MR verkiezing
Gevonden voorwerpen
Sportkleding van De Werft
Vanuit de verkeerswerkgroep
Fietsen in de fietsenstalling
Cito-eindtoets + plaatsing leerlingen

Bijlagen:
o
o

Geloofsfeest
Kober, Kinderloop KWF

Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand mei met
onder andere informatie over de verdeling van de groepen
voor volgend schooljaar.
Groepsverdeling schooljaar 2018 - 2019
Hierbij ontvangt u de verdeling van de groepen voor
schooljaar 2018 – 2019.
We starten het schooljaar met 4 kleutergroepen.
Daarnaast hebben we:
2 groepen 3
2 groepen 4
1 groep 5
1 groep 5/6
1 groep 6
1 groep 7
1 groep 8
Zoals u ziet worden de kinderen van de huidige groep 6/7 van meneer Luuk volgend
schooljaar samengevoegd bij de komende groepen 7 en 8. Deze groepen krijgen extra
ondersteuning. Bovendien hebben we hierbij rekening gehouden met de bijzondere
activiteiten die de kinderen van groep 8 volgend schooljaar hebben, zoals de Cito-eindtoets,
oefentoetsen, scholenbezoek VO, het kamp, de afscheidsmusical, enz.
In de volgende nieuwsbrief ontvangt u ook de teamindeling bij de groepen.
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C.J.G.-er
Tot enige tijd geleden was Natasja Maas onze vaste C.J.G-er. Natasja is al een aantal
maanden uit de roulatie. Juist nu de samenwerking tussen school en de C.J.G.-er steeds
beter verliep, merken we de afwezigheid van een contactpersoon vanuit het Centrum voor
Jeugd en Gezin erg goed. Om deze reden hebben we met het C.J.G. af kunnen stemmen
dat binnenkort een nieuwe C.J.G.-er bij ons gaat starten. Zodra dit het geval is, laten wij u dit
weten.
Feestweek
Kort voor de meivakantie hebben we met alle kinderen kunnen genieten van een fantastisch,
zeer geslaagde feestweek. Tijdens deze week hebben vele ouders ons op allerlei wijzen
geholpen om deze week tot een groot succes te maken. Dank aan alle ouders die hebben
begeleid bij de activiteiten op maandag, de begeleiding van de kinderen tijdens de
schoolreis, de ouders die als sprookjesfiguren tijdens de vossenjacht hebben geholpen,
maar ook de ouders die daarbij met een groepje door de wijk zijn gegaan. Ook dank aan de
vele ouders die tijdens de sportdag op donderdag hun steentje hebben bijgedragen en
iedereen die op vrijdag tijdens de circusactiviteiten heeft meegeholpen.
Zonder jullie hulp was dit allemaal niet mogelijk geweest en hadden we nooit zo’n uitgebreid
programma voor de kinderen kunnen opzetten.
Een speciale dank ook voor de ouderraad. Voor het feestelijk maken van de school, maar
ook door hun financiële bijdrage waarmee het mogelijk was de kinderen iets extra’s te
kunnen bieden.
De ouderraad bekostigt o.a. deze extra’s uit de vrijwillige bijdrage die door vele ouders is
voldaan. Wij hopen dat u daar ook aan heeft bijgedragen. Mocht dit (nog) niet zo zijn, dan
hopen wij dat u dit alsnog wilt doen.
Nogmaals dank aan alle ouders voor de geweldige ondersteuning tijdens onze feestweek!
MR-verkiezing
Denkt u a.u.b. nog aan het invullen en inleveren van het stembiljet voor de MR.-verkiezing
voor een nieuw MR-lid per nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Dhr. Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft

Gevonden voorwerpen
Inmiddels naderen we weer het einde van het schooljaar. Dan wordt het tijd om alles weer
eens op te frissen. Zou u en/of uw kind(eren) de zwarte kasten in de beide garderobehallen
even kunnen nakijken op gevonden voorwerpen? Bij de onderbouw vindt u deze net naast
de rechterdeur, bij de bovenbouw net voor de toegang van de bovenbouwhal. Bij voorbaat
dank!

Sporttenues van De Werft
Wij zijn ontzettend blij met de nette sporttenues van De Werft. Deze worden gebruikt bij
nagenoeg alle sportactiviteiten zoals het Haagse Beemden schoolvoetbaltoernooien, de
avondvierdaagse, de singelloop etc. Toch komen regelmatig niet alle tenues terug en horen
wij een kind ook helaas wel eens zeggen : ‘ik hoef er geen want die heb ik nog thuis
liggen…’. Aan u het verzoek om het shirt, kousen en broekje na een activiteit gelijk weer
mee terug te nemen naar school. Dan blijven we er met z’n allen plezier van hebben! De
tenues hoeven niet te worden uitgewassen (tenzij er een vakantie tussen zit…) Met dank!
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Vanuit de verkeerswerkgroep
De afgelopen weken hebben we verschillende verkeersactiviteiten gehouden. Zo hebben
we:
•

•
•

Fietscontroles uitgevoerd voor de groepen 7. Daarbij zijn de fietsen grondig
gecontroleerd op veiligheid en volledigheid. We besteden daarbij vooral ook
aandacht aan de handvatten die vaak kapot zijn aan het uiteinde waardoor het staal
van het stuur uitsteekt, wat bij een eventuele val serieus gevaar oplevert voor de
buikstreek.
een fietsvaardigheidsdag gehouden voor de groepen 3 t/m 8, waarbij zij zelf
konden ondervinden hoe goed zij hun fiets onder controle hadden
Hebben de groepen 7 deelgenomen aan het theoretisch en praktisch
verkeersexamen. Alle leerlingen hebben het theoretisch verkeersexamen gehaald.
Bij het Praktisch verkeersexamen is een aantal kinderen gezakt. Zij krijgen een
herkansing. Want misschien waren het de zenuwen? Of is het toch beter om iets
vaker te gaan fietsen? Want over goed een jaar gaan zij naar het Voortgezet
Onderwijs en dan dien je veilig het verkeer in te gaan, zowel voor jezelf als voor
anderen.

Fietsen in de fietsenstalling
Graag zien wij dat de fietsen van de kinderen in de fietsenstallingen voor de school geplaatst
worden. De laatste tijd worden er steeds meer fietsen geplaatst bij de hoofdingang voor het
kantoor van de buurtzorg en toegang van de huisarts. Dit verzorgt overlast voor anderen en
vaak is er nog wel wat ruimte voor fietsen in de fietsenstalling.

Cito-eindtoets + plaatsing leerlingen
Kort voor de meivakantie hebben de kinderen van groep 8 weer de Cito-eindtoets gemaakt.
De gemiddelde score is uitgekomen op 538,9, een uitstekend resultaat waar we weer erg
trots op zijn.
Met deze score zitten we ruim boven de ondergrens die de onderwijsinspectie van De Werft
verwacht en ook ruim boven het landelijk gemiddelde van 534,9.
De eindscores van de kinderen waren als volgt:
515 - 520
1 lln. / 3%

521 - 525
1 / 3%

526 -530
4 / 12%

531 - 535
6 / 19%

536 - 540
5 / 16%

541 - 545
7 / 22%

546 - 550
8 / 25%

Inmiddels zijn alle kinderen voor volgend schooljaar geplaatst op een school voor het V.O.
Zij zijn daarbij ingedeeld op de volgende niveaus (met afgeronde percentages):
(VMBO TL staat voor VMBO theoretische leerweg)
VWO
6 lln. /
19%

HAVO /
VWO
8 / 25%
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HAVO /
VMBO TL
9 / 28%
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VMBO TL
3 / 10%

VMBO
VMBO
kadergericht basisgericht
4 / 12%
2 / 6%
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Bijlagen:

Geloofsfeest
Uitnodiging: Geloofsfeest voor kinderen 2018
Welkom Thuis!
Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn van harte uitgenodigd voor het Geloofsfeest op 30 juni
2018 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of katholiek bent, ben je van harte welkom. Het
thema van de dag is: Welkom Thuis! en gaat over de verloren zoon: ook al had hij het geld
van zijn vader opgemaakt, toch was zijn vader ongelofelijk blij dat de zoon weer thuiskwam!
Tijdens deze feestdag kijken we naar een nieuw theater van Matthijs & Henkie, zijn er leuke
workshops in de middag (trommelen, acteren, dansen, knutselen) en sluiten we de dag af
met een mooie Eucharistieviering. Tijdens de workshops voor de kinderen kunnen ouders en
begeleiders twee workshops volgen over opvoeding, gegeven door een deskundige.
De dag begint om 9.30 uur en eindigt rond 15.00 uur. Locatie is de tuin van de Onze Lieve
Vrouwekerk, Kade 23 in Roosendaal. De toegang is 5 euro per deelnemer en per
begeleider. Vergeet niet om een lunchpakketje mee te nemen, wij zorgen voor koffie en
limonade.
Info en opgave: www.gezinengeloof.nl/feest. Voor een impressie:
https://www.youtube.com/watch?v=AqF1yrhPusQ
Het geloofsfeest voor kinderen is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum – het
vormingscentrum van het Bisdom van Breda, de Sint Norbertusparochie in Roosendaal en
verschillende andere parochies uit het bisdom.
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