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Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Wij wensen u alvast een fijne zomervakantie toe.
Vrijdagmiddag heeft u een mail ontvangen met informatie
over hoe we vrijdag 5 juli a.s. het schooljaar met de
kinderen afsluiten en hoe we op maandag 20 augustus het
nieuwe schooljaar met u en de kinderen weer willen
starten.
Wij zien u graag vrijdag a.s. om 12.00 uur op de
onderbouwspeelplaats.
Wisselen groepen
Donderdagmiddag schuiven we alle groepen door naar de invulling van volgend schooljaar
en kunnen alle kinderen al kennis maken met hun nieuwe leerkracht(en) en eventueel
nieuwe klasgenootjes.
De kinderen zitten dan bij de volgende leerkrachten: (eerstgenoemde leerkracht werkt aan
het begin van de week).
Groepen 1/2: Juffrouw Marjan / Juffrouw Will
Juffrouw Carla
Juffrouw Marianne / Juffrouw Miriam (tot de herfstvakantie Juffrouw Hélène)
Juffrouw Marja / Juffrouw Mirjam
Groepen 3:

Juffrouw Anja / Juffrouw Nicole
Juffrouw Hélène / Juffrouw Ied

Groepen 4:

Juffrouw Janneke
Meneer Stephan

Groep 5:
Groep 5/6:

Juffrouw Linda / Juffrouw Eugenie
Juffrouw Marleen (zwangerschapsverlof wordt ingevuld door Juffrouw Yarah)

Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

Meneer Luuk
Juffrouw Anja M
Juffrouw Lidwien / vacature
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Renovatie (herhaald bericht)
De afgelopen weken is men gestart met enkele werkzaamheden voor de verbouwing. In een
deel van de school zijn de oude plafondplaten inmiddels vervangen.
De werkzaamheden gedurende de zomervakantie zijn bijna tot op het uur gepland. Wanneer
alles naar wens verloopt, is de verbouwing woensdag 15 augustus gereed. Dan moet alles
nog worden schoongemaakt en de school geheel worden ingericht. Wij gaan er vanuit dat dit
moet lukken en we maandag 20 augustus kunnen starten.
Maar, stel dat er gedurende de vakantie iets tegenzit. Mogelijk dat het inrichten van de
school pas op maandag 20 augustus kan gebeuren. In dat geval hebben de kinderen nog
een extra vakantiedag (calamiteiten dag). Tegen het eind van de vakantie hebben we hier
pas duidelijkheid over. Wilt u zo vriendelijk zijn in de laatste vakantieweek uw mail goed in
de gaten te houden.
Met vriendelijke groet,
Dhr. Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft

Afscheid meneer Toine
Beste ouders van basisschool De Werft,
Na 43 jaar (waarvan 36 jaar op basisschool De Werft) neem ik afscheid van het onderwijs en
ga ik met pensioen. In al die jaren heb ik aan ongeveer 1100 leerlingen les mogen geven en
ik heb dat met volle overgave en plezier gedaan.
In mijn loopbaan heb ik het grootste gedeelte (32 jaar) in groep 8 les mogen geven .De
kinderen voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs, de excursies naar het Anne Frank Huis
en Verzetsmuseum Amsterdam, de musicals en de schoolverlatersdagen zullen altijd in mijn
herinnering blijven.
Nu krijg ik veel tijd om te gaan fietsen, klussen, tuinieren, reisjes maken, lezen en natuurlijk
genieten van onze 5 kleinkinderen: Hugo, Oscar, Felix, Philippe en Lucie.
De afgelopen 43 jaar zijn omgevlogen en dat komt mede door de gezellige sfeer op De
Werft.
Daar ben ik alle kinderen, ouders en collega’s erg dankbaar voor !
Het ga u allen goed!
Toine Meijvis

Ouderraad
Wist je dat....
-De ouderraad ook dit schooljaar uw ouderbijdrage weer aan extraatjes voor onze kinderen
heeft besteed.
-Dit onder andere traktaties met Pasen, Kerstmis, de avond vierdaagse zijn geweest.
-Er ook voor de Sinterklaasviering en een cadeautje met Sinterklaas is gezorgd.
-De kinderen ook een ijsje hebben gekregen tijdens de sportdag.
-De ouderraad van uw ouderbijdrage ook geld heeft gespaard om een dag tijdens de
feestweek bij het 40-jarig jubileum te kunnen sponsoren.
-Uw bijdrage dus zeer op prijs wordt gesteld.
-U met de directie van school contact kunt opnemen indien u wel wilt betalen, maar hiertoe
geen mogelijkheid heeft.
-De ouderraad in het afgelopen jaar een aantal nieuwe leden heeft mogen verwelkomen.
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-Er na aankomend schooljaar ook een aantal leden afscheid gaan nemen.
-De ouderraad dus ook graag nieuwe leden wil verwelkomen.
-U zich hiervoor kunt aanmelden via kbsdewerft_oudervereniging@inos.nl
-Dit een aantal avonden tijd kost voor vergaderingen op dinsdag en verder net zoveel tijd als
u zelf wilt besteden.
-Uw hulp op school ook zeer op prijs wordt gesteld indien u geen lid bent van de ouderraad.
-Wij als ouderraad ook volgend schooljaar weer ons uiterste best gaan doen voor onze
kinderen.
-Wij u eerst een heel fijne vakantie toewensen.
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