Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Wij hopen dat u de afgelopen periode met uw gezin heeft kunnen genieten
van een fantastisch zonnige, warme zomervakantie.
Inmiddels zijn we weer gestart in een mooi schoolgebouw. Maar het is
natuurlijk veel belangrijker dat alle kinderen weer gezond en uitgerust op
school zijn verschenen. We gaan er een mooi jaar van maken.

Leerjaarinformatie via de mail
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u altijd informatie over de leerstof en activiteiten
van het leerjaar van uw kind(eren). Voor dit schooljaar hebben we besloten u deze informatie
digitaal toe te sturen. Deze informatie ontvangt u ook vandaag via een ander mailbericht.
Heeft u deze informatie niet ontvangen, geeft u dit dan a.u.b. even door.

Kennismakingsgesprekken groepen 3 t/m 8
In september staan de kennismakingsgesprekken weer gepland. U kunt dan kennismaken
met de leerkracht(en) van uw zoon of dochter. Voor de groepen 1/2 is een ouderavond
gepland in de maand november. Te zijner tijd ontvangen ouders van de groepen 1/2 hierover
informatie.
Afgelopen schooljaar hebben we met u aan het begin van het jaar een
kennismakingsgesprek van tien minuten gevoerd over uw kind, zodat wij, samen met u, uw
kind beter leren kennen en om te kijken wat het thuis en op school nodig heeft om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen.
Vorig jaar heeft u ons op een (geel) formulier aangegeven hoe u uw kind ziet met zijn/haar
persoonlijke kenmerken. We zullen deze informatie als leidraad nemen. Mocht u hier
aanvullingen op hebben, dan kunnen we hier tijdens het gesprek op ingaan.
De kennismakingsgesprekken staan gepland op dinsdag 11 en donderdag 13 september
tussen 18.00 uur en 21.00 uur. U vindt de antwoordstrook onderaan de uitnodigingsbrief bij
de startpost die u vandaag via uw kind ontvangt.
Wilt u dit strookje uiterlijk vrijdag 31 augustus inleveren bij de leerkracht(en) van uw
kind(eren). In de week van 3 september krijgt u de definitieve dag en tijd door waarop u
wordt verwacht.

Computertafels
We hebben een aantal verrijdbare computertafels over. Deze staan buiten bij de buitendeur
van de onderbouw. Mocht u interesse hebben in één of meer van deze tafels, dan mag u
deze meenemen.

Renovatie
Waar we wel onze twijfels over hadden, is uiteindelijk toch gelukt. Het bouwbedrijf heeft
tijdens de zomervakantie de klus van een renovatie, waar normaal gesproken heel wat meer
weken voor staan tijdig weten te klaren.
Tijdens de verbouwing zijn overal nieuwe gevelkozijnen geplaatst. Met de draai-kiepramen is
het nu gemakkelijker om voor voldoende frisse lucht in de lokalen te zorgen zonder dat
kinderen zich tegen een openstaand raam kunnen stoten.
Met het dubbelglas houden we de warmte in de winter wat gemakkelijker binnen en dat zal
ons zeker in de hoge stookkosten schelen.

Ook zitten bovenaan alle ramen ventilatieroosters (dauerluften) waardoor, samen met de
geplaatste dak ventilatoren, continue voor frisse lucht wordt gezorgd en daardoor het
binnenklimaat een stuk beter is.
In een groot deel van de school zijn de oude plafondplaten vervangen, waardoor de ruimten
er een stuk netter, frisser en lichter uitzien.
Door de hele school is de vloerbedekking vervangen. In plaatst van de verschillende kleuren
die er lagen, ligt er nu een mooie blauwe vloer.
Schilders hebben de laatste week al het houtwerk, waaronder de binnendeuren en kozijnen
van een verfbeurt voorzien, zodat echt alles heel fris is geworden. Je ruikt het gewoon.
Naast al dit zichtbare is er ook veel onzichtbaar werk gedaan: de alarm- en
brandmeldinstallaties zijn vervangen en ook de deursloten zijn vernieuwd.
En nu nog de buitenkant, want ook daar moet nog het nodige worden gedaan. De oude
zonneschermen zijn verwijderd en worden spoedig vervangen door nette screens. En ook de
boeiboorden worden nog vernieuwd.
Veel ouders zijn de afgelopen week al een keer binnengelopen. Mocht u dit nog niet hebben
gedaan, dan nodigen wij u uit om dit de komende week toch even te doen.
Het went snel, maar wij zijn heel blij met dit ‘nieuwe’, oude gebouw van bijna 40 jaar oud.

School CJG
Natasja Maas, onze vaste C.J.G.-er is in ieder geval tot 1 december afwezig. Tot die tijd zal
Gusta Nijssen (voor de vakantie ook al aanwezig) op maandagmiddag (om de week) bij ons
aanwezig zijn.

Ik denk mee!
CJG Breda is er om ouders en jeugd te ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien. We
hanteren hierbij als regel dat we niet óver maar mét ouders en jeugd praten, ook als het gaat
over onze werkwijze.
Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen zijn we benieuwd naar hun mening en
ervaringen.
Denk jij mee?
Heb jij ervaring met CJG Breda en wil jij met ons meedenken over hoe we ons werk zo goed
mogelijk kunnen doen of heb je een goede suggestie? Dan komen we graag met jou in
contact.
Via de volgende link: https://www.cjgbreda.nl/Ik-denk-mee-ouders kom je bij een korte
vragenlijst. Hierop kun je aangeven over welke onderwerpen je met ons wilt meedenken.
Bijvoorbeeld: de bereikbaarheid van CJG Breda, onze werkwijze, hulpverlening bij
echtscheiding, pesten of een ander onderwerp.
Voor meer informatie kun je ook een mail sturen naar: klantparticipatie@cjgbreda.nl.
CJG Breda
Voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij de School-CJG-er
van CJG Breda. Op onze school is dit: Gusta Nijssen; e-mail: gusta.nijssen@cjgbreda.nl
De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook
van leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere
professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken.

CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl .

nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven kunt u gemiddeld om de 3 werkweken verwachten.
De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u weer op vrijdag 14 september.

Met vriendelijke groet,
Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft

Bijlage:
In september organiseert de zwemvereniging SBC2000 in Breda een gratis open les. Deze
les is bedoeld voor alle basisschool kinderen, die na het behalen van minimaal één
zwemdiploma willen doorgaan met zwemmen of het zwemmen weer willen oppakken.

