Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief met informatie betreffende einde
schooljaar en start nieuwe schooljaar.
Afscheid collega’s
Eind van dit schooljaar nemen we van een aantal collega’s afscheid.
Dinsdag 3 juli werkt juffrouw Gwen leerkracht van groep 6 de laatste dag bij ons op
school. Juffrouw Gwen werkt ook in het speciaal onderwijs op ‘Het Kasteel’ en heeft daar een
uitbreiding van uren gekregen.
Donderdag 5 juli nemen we afscheid van juffrouw Cathelijne. Juffrouw Cathelijne is na de
meivakantie bij ons begonnen om met name in groep 4 te ondersteunen.
Donderdag 5 juli is de laatste werkdag van meneer Toine en nemen we afscheid van hem. Op
woensdagochtend doen we dit al met de kinderen en op donderdagavond met het team.
Meneer Toine gaat met een welverdiend pensioen.
Vrijdag 4 juli is de laatste werkdag van juffrouw Lonneke. Juffrouw Lonneke heeft hieronder zelf een
stukje voor haar afscheid opgesteld.
Ouders die afscheid van juffrouw Lonneke willen nemen, vragen wij dit vrijdag a.s. vanaf half 4 te
doen i.v.m. verschillende activiteiten aan het eind van de laatste schoolweek.
Afscheid van De Werft.
Zoals velen van jullie weten, woon ik in Vught en rijd ik wekelijks heen en weer naar Breda om op De
Werft te kunnen werken. Sinds ik zelf moeder ben begon deze reistijd mij steeds meer op te breken.
Dit was voor mij de belangrijkste reden om na 11 jaar op zoek te gaan naar een baan dichterbij.
Deze heb ik gevonden, wat inhoudt dat ik vanaf volgend schooljaar niet meer op De Werft rond zal
lopen. Hoewel ik erg veel zin heb in de nieuwe uitdaging dichterbij huis zal ik het team, de kinderen
en jullie ook erg gaan missen.
Bedankt voor de mooie jaren.
Groetjes, Lonneke
Renovatie
De afgelopen weken is men inmiddels 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 ingepland. 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 goed kunnen starten.
Maar, stel dat er gedurende de vakantie iets tegenzit. Mogelijk dat het inrichten van de school dan
pas op maandag 20 augustus kan gebeuren. In dat geval moeten we de kinderen nog een extra
vakantiedag (calamiteiten dag) geven. 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.
Laatste nieuwsbrief
Volgende week ontvangt u nog een laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Dhr. Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft

