Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar.
We hebben er nog maar een korte periode van dit schooljaar opzitten, maar
het voelt alsof we al lang onderweg zijn. De kennismakingsgesprekken
afgelopen week zijn naar ons idee weer goed en prettig verlopen. De
leerkrachten hebben het als zeer positief ervaren met u kennisgemaakt te
hebben en hierbij weer veel informatie over hun leerlingen in de groep
gekregen te hebben.
Nieuwe collega’s
Dit schooljaar zijn we gestart met 3 nieuwe collega’s.
Juffrouw Margot Dinnessen staat naast juffrouw Lidwien in groep 8.
Juffrouw Kim van Langh loopt 1 dag stage in groep 4, maar werkt ook 3 dagen als
onderwijsassistente bij ons.
Juffrouw Elly Koreman werkt als R.T.-leerkracht met leerlingen met een
onderwijsarrangement.
In onderstaande stukjes stellen zij zich aan u voor.

Beste ouders en kinderen van basisschool de Werft,
Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Margot
Dinnessen-de Jong. Ik ben 36 jaar oud en heb samen met mijn man Wouter
3 kinderen. Twee jongens van 9 en 7 jaar oud en nog een klein meisje van
2 jaar. Ik ben geboren in Made, maar op mijn 21-jarige leeftijd naar bruisend
Breda verhuisd. Na het afronden van mijn Pabo diploma in 2003 heb ik
gewerkt op een basisschool in Tilburg. Hier heb ik jaren met veel plezier
gewerkt, maar was toe aan een nieuwe uitdaging.
Ik verheug me er op om dit schooljaar aan de slag te gaan in groep 8 en
samen met juffrouw Lidwien er een TOP jaar van te maken!

Mijn naam is Kim van Langh. Ik ben 23 jaar en woon in Oosterhout. Een
aantal jaar geleden ben ik gestart aan de opleiding tot leraar
basisonderwijs, maar na het behalen van mijn propedeuse koos ik ervoor
verder te gaan in de pedagogiek. Twee jaar geleden heb ik dan ook mijn
opleiding HBO pedagogiek afgerond. Ik heb vervolgens in de
gehandicaptenzorg gewerkt bij Ipse de Bruggen en later bij Amarant.
Ondanks het leuke werk wat ik daar deed, miste ik het onderwijs. Ik heb er
daarom voor gekozen om weer aan de opleiding tot leraar basisonderwijs
te beginnen. Dit jaar hoop ik mijn laatste jaar af te ronden en daarvoor
mag ik op KBS De Werft op maandagen mijn stage lopen in groep 4B. Ook ben ik op
dinsdag, donderdag en vrijdag als onderwijsassistent aanwezig, waarbij ik de leerkrachten
ondersteun en enkele leerlingen extra begeleiding geef. Ik heb er erg veel zin in en ik hoop
jullie allen snel eens te zien! Mochten jullie vragen hebben, stel ze dan gerust!

Graag wil ik mij als nieuw teamlid van Kbs De Werft aan u voorstellen.
Mijn naam is Elly Koreman. Woonachtig in Breda. In mijn vrije tijd ben ik
graag actief bezig en geniet ik van mijn dochter en kleinzoon.
Ik ben sinds lange tijd werkzaam binnen het bestuur van INOS en heb
op verschillende scholen gewerkt als groepsleerkracht en de laatste 10
jaar als remedial teacher en intern begeleider.
Komend schooljaar zult u mij wekelijks tegenkomen als remedial teacher
voor leerlingen met een arrangement. Een nieuwe uitdaging waar ik heel
veel zin in heb.
Ik ben ervan overtuigd dat goede onderwijskansen en recht doen aan de onderwijsbehoeften
van ieder kind ‘de zin in leren’ zal vergroten. Het geeft mij voldoening om daaraan mee te
mogen werken.
Schoolfotograaf
Vrijdag 28 september komt de schoolfotograaf weer foto’s maken. Er worden die dag geen
klassenfoto’s van de kleutergroepen gemaakt. Hiervoor komt de fotograaf nog een keer in
het voorjaar terug, omdat de kleutergroepen dan completer zijn met alle nieuwe kinderen.
Uiteraard wordt wel van elk kind een portretfoto gemaakt.
Week van de Pauzehap
Van 24 tot en met 28 september is het de Week van de Pauzehap. Met dit interactieve
lesprogramma ervaren en leren de kinderen van groep 5 t/m 8 hoe lekker het is om te kiezen
voor gezonde tussendoortjes. De kinderen leren daarbij heel veel verschillende
pauzehappen uit de Schijf van Vijf kennen. Bij een gezonde pauze hoort niet alleen een goed
10-uurtje, ook lekker bewegen en ontspannen zorgen voor energie. Ook daarvoor biedt de
Week van de Pauzehap inspiratie en suggesties.

Wie Wat Werftknetter zoekt nieuwe redactieleden.
Ben jij die ouder/grootouder/verzorger die wij zoeken?
De Wie Wat Werftknetter is de schoolkrant van De Werft. De redactie van de schoolkrant
wordt gevormd door kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en begeleid, in samenwerking met
meneer Michel, door enkele ouders. Op dit moment wordt de begeleiding gedaan door twee
ouders: Alexandra en Saskia. Voor Alexandra is dit het laatste jaar, aangezien haar zoon in
groep 8 zit. De kinderen van Saskia zitten in groep 6. Hoog tijd dus voor wat nieuw bloed! En
daarom plaatsen we, namens alle redactieleden van de Wie Wat Werftknetter, een oproep
voor nieuwe ouders voor (zoals we dat noemen) de ouder-redactie.
De schoolkrant van De Werft wordt door kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gemaakt. De ouderredactie maakt de schoolkrant dus niet.
Wat zijn dan wel de taken van de ouder-redactie?
1. 1x per jaar de nieuwe aanmeldbrieven behandelen: huidige brief aanpassen aan het
nieuwe jaar, verspreiden onder de groepen 5 t/m 8, ingeleverde brieven bekijken en de

redactie-indeling maken en communiceren richting de redactieleden uit groep 5 t/m 8.
2. 4x per jaar op de woensdagochtend van 11:00 tot 12:15 vergaderen met de kinderen.
Tijdens de vergadering wordt het thema bepaald, worden de taken verdeeld onder de
redactieleden en wordt de planning gemaakt.
3. Planning in de gaten houden en eventueel de kinderen herinneren aan hun planning en
taken als dat nodig is.
4. Inscannen van materialen die op papier aangeleverd zijn en in het online pakket plaatsen
waarin de schoolkrant gemaakt wordt (Jilster).
5. Laatste controles en bewerkingen aan de editie uitvoeren in Jilster.
6. In overleg met Michel drukklaar maken van de editie.
Wie zoeken wij?
Enthousiaste ouder/grootouder/verzorger die het leuk vindt om kinderen te begeleiden en die
dit schooljaar in november, februari en mei ongeveer 3 uurtjes tijd heeft.
De vergaderdata (behalve 8 mei) staan op de schoolkalender vermeld. Ongeveer 2 tot 3
weken later worden de laatste controles en dergelijke gedaan.
Let wel: Vele handjes maken licht werk, dus 3 uurtjes van je tijd is het maximum dat
gevraagd wordt.
Alvast bedankt namens de grote groep enthousiaste kinderen die in de schoolkrant-redactie
zitten:
Liza, Eline, Tim van V, Noa R, Rik, Floor, Julan, Tim de K, Thian, Anne, Milan, Andrea,
Walid, Shirene, Elodie, Lynn, Julia, Neil, Larissa, Delphine, Julan, Levi, Zarah, Jaylee,
Tess, Chloë, Noa P, Danilo, Anissa, Daan, Joya, Meerte, Annika, Sven, Jessy
en de ouder-redactieleden Alexandra, Saskia en meneer Michel.
Kandidaat ouders kunnen zich aanmelden bij meneer Michel.

(Vrijwillige) ouderbijdrage
Bij de startpost hebben alle ouders een brief van de ouderraad ontvangen over de vrijwillige
ouderbijdrage. Met dit bedrag levert de Ouderraad een financiële bijdrage aan diverse
activiteiten voor de kinderen, zoals aan Sinterklaas (waaronder de cadeautjes voor de
kinderen), Kerstmis, Pasen en activiteiten waar een hapje of een drankje bij hoort.
Het bedrag is vastgesteld op € 15,00 per kind, maar u mag altijd meer overmaken.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL91INGB0003691657 t.n.v.
Ouderraad Kbs De Werft, onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren).
Schoolstartpakket / Ondersteuning bij schoolkosten
Voor extra ondersteuning bij diverse activiteiten vraagt de ouderraad een vrijwillige
ouderbijdrage van € 15,00. In bovenstaand stukje heeft u kunnen lezen waar de ouderraad
deze bijdrage aan besteed. Indien u niet in de gelegenheid bent deze bijdrage te leveren,
kunt u via de gemeente Breda financiële ondersteuning aanvragen.
Hoe dit werkt leest u in de extra bijlage.

Sportkanjers
Donderdag 20 september starten we in samenwerking met Breda Actief met de Sportkanjers.
Maximaal 8 kinderen in de kleuterleeftijd krijgen extra begeleiding op het gebied van
motoriek, sociaal-/emotionele vaardigheden en zelfvertrouwen. De kinderen krijgen 15
weken lang een half uur extra bewegingsonderwijs.
Ouders van de kinderen die mee gaan doen zijn inmiddels geïnformeerd en hebben hun
toestemming voor deelname gegeven.
Peuteropvang en voorschool Werveltuin (2,5 – 4 jaar)
Een kind van twee jaar wil de wereld ontdekken. Groei en ontwikkeling van de peuter staan
daarom centraal bij peuteropvang Werveltuin. In de school maken we gebruik van een ruimte
bij de kleuterklassen. Kinderen raken zo al vertrouwd met de basisschool en de leerkrachten.
We zingen en lezen dagelijks en uiteraard spelen we elke dag ook buiten op de speelplaats
van de school.
Soms heeft een kind net iets meer ondersteuning nodig bij de taalontwikkeling. Dan bieden
wij op de voorschool voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hier komen kinderen van 2,5
jaar met een verwijzing van het consultatiebureau. De medewerkers bieden je kind volgens
de Piramide methode gevarieerde en uitdagende activiteiten aan. Zo stimuleren wij de
ontwikkeling van je kind optimaal. Kinderen van de peuteropvang en voorschool spelen
samen in de groep.
Ben je nieuwsgierig geworden? Loop eens vrijblijvend binnen bij Kitty en Marielle, of bel of
mail voor een afspraak: werveltuinpto@kober.nl of 06-57660660
Data school CJG
Tot 1 december is Gusta Nijssen onze school CJG-er.
Gusta is maandag van 13.30 u. – 14.30 u. aanwezig op: 19 en 24 september
08 en 29 oktober
05 en 19 november
Studiedag 21 september vrij.
Vrijdag 21 september heeft het schoolteam een studiedag en zijn alle kinderen vrij.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u weer op vrijdag 5 oktober.

Met vriendelijke groet,
Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft

Bijlagen:
- Folder gemeente Breda: Ondersteuning bij schoolkosten
- Folder Jeugdfonds sport en cultuur: Iedereen doet mee!

