Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober.
De eerste periode van het schooljaar zit er bijna op. Nog één week en dan is
het herfstvakantie. De vakantie begint vrijdag 12 oktober om 15.30 uur.
Ook op maandag 22 oktober zijn de kinderen nog vrij in verband met een
studiedag van het team. Wij zien alle kinderen graag weer dinsdag 23
oktober terug op school! Alvast een fijne herfstvakantie!
Aanvullingen op de kalender:
Donderdag 9 mei 2019
Sportdag voor de groepen 1 t/m 8
Donderdag 16 mei 2019
Schoolreis voor de groepen 5A, 6A, 5B/6B
Woensdag 5 juni 2019
Verjaardagsfeest groepen 5A, 6A, 5B/6B
Fietsverlichtingscontrole
Op woensdagochtend na de herfstvakantie (woensdag 24 oktober) houden we weer een
fietsverlichtingscontrole voor de groepen 5 t/m 8. De fietsen worden gecheckt op verlichting
en reflectie, want op 28 oktober gaat de klok een uur terug en is het dus vroeger donker.
Aan u het verzoek te controleren of de verlichting van de fiets van uw kind in orde is en er
ook de juiste reflectoren op zitten.
De veiligheid van ál onze kinderen is ons zeer dierbaar! Mocht u kunnen helpen op
woensdagochtend 24 oktober dan zouden wij dat fijn vinden. Wij zijn bezig vanaf 09.00 uur
tot ca. 11.00 uur. U kunt zich opgeven bij meneer Michel. Bij voorbaat dank!
Zojuist gehoord:
Komt een kind uit een groep 1/2 met een traktatie langs bij juffrouw Lia en Meneer Michel. Ze
heeft bij meneer Ger een leuk kaartje uit mogen kiezen met daarop twee schattige kittens.
"Dat is toepasselijk", zegt meneer Michel, "want het is vandaag Dierendag". "Wat betekent
dat 'Dierendag'?", zegt de jarige. "Nou, dan mag je geen gehakt eten!", zegt een ander
schatje...
Oproep
Heeft u nog Playmobil staan die u weg wilt doen? Groep 3 is er heel erg blij mee! Zij willen
dit de komende periode in gaan zetten bij projecten.
Het eerstvolgende project gaat over het ziekenhuis. Kunt u ons blij maken met
verkleedspullen of ander materiaal? Wij vernemen het graag van u!
Bij voorbaat dank!
De leerkrachten van de groepen 3.
Kinderboekenweek
Woensdagochtend hebben we gezamenlijk met alle
kinderen de Kinderboekenweek geopend, welke in
het teken staat van ‘Vriendschap’ met als thema
'Kom erbij'. Op het podium in de middenhal is naar
aanleiding hiervan een vriendschapsmuur gemaakt,
waarop kinderen voor andere kinderen of
leerkrachten een leuk berichtje kunnen achterlaten.
Woensdagochtend is er al een leuke start gemaakt
met lieve berichtjes en we zijn benieuwd hoe de muur
er volgende week uitziet. Alle groepen hebben ook
leesboekjes ontvangen met als thema vriendschap.
We hopen dat ze vele leeskilometers maken, zodat de Vriendschaps-leesmeter ook tot
ongekende hoogte stijgt

Sparen voor de schoolbieb tijdens de Kinderboekenweek!
Van 3 tot en met 14 oktober is het weer zo ver! De Kinderboekenweek gaat van start met als
thema: Vriendschap. Bij Bruna hebben ze veel leuke kinderboeken.
Als u in de periode van de Kinderboekenweek een boek aanschaft
bij Bruna (en het bonnetje inlevert bij juffrouw Janneke, groep 4b),
mogen wij voor 20% van het totaalbedrag boeken uitzoeken voor
onze schoolbieb. Dat zou wel heel gaaf zijn! Mocht u meer
informatie willen over deze actie: onderstaande poster is bij de
kapstokken van de onderbouw en bovenbouw te vinden.
Met vriendelijke groet,
De Kinderboekenweek commissie

Wie?Wat?Werftknetter!
Donderdag 4 oktober is de nieuwe Wie?Wat?Werftknetter! verschenen. Ditmaal in het
thema, hoe toepasselijk op dierendag, 'Dieren'. De Wie?Wat?Werftknetter! is de schoolkrant
van onze school gemaakt dóór en vóór kinderen. Ieder jaar stellen wij een nieuwe redactie
samen van enthousiaste kinderen uit de groepen 5 t/m 8, die samen de schoolkrant vullen.
Dit jaar hebben wij 35 (!!) enthousiaste redactieleden bestaande uit 2 redactieteams van wel
17 en 18 kinderen. Via de website van onze school kunt u de schoolkranten bekijken. In de
klassen komen er per groep 5 papieren exemplaren te liggen. De redactieleden die aan de
uitgaven hebben gewerkt mogen 1 van deze exemplaren na een aantal weken meenemen
naar huis. Bent u ook nieuwsgierig? Kijk op www.dewerft.nl en klik op de link schoolkranten!
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe redactieleden vanuit de ouders om te helpen met het
samenstellen van de schoolkrant. U kunt meer informatie vragen bij meneer Michel. Wij
kijken naar u uit!
Nieuws vanuit de Verkeerscommissie
In de week van maandag 24 september tot en met vrijdag 28 september heeft onze school
deelgenomen aan de Groene Voetstappen-week. We hebben de leerlingen gevraagd om
met de fiets, te voet, met de step of met de skates naar school te komen. De leerlingen die
met de auto werden gebracht gingen vanaf de Groene Voetstappen-zone verder lopend naar
school. Zowel in de ochtend als in de middag konden de leerlingen via de site van de Groene
Voetstappen aangeven hoe zij naar school zijn gekomen. Dit deden ze door op de juiste
picto (voet, fiets, step of auto) te klikken. De site verzamelde alle gegevens van alle
leerlingen van onze school en het eindresultaat is te zien in diagram 1. Aan deze actie
hebben meerdere scholen in Breda meegedaan. Van alle scholen uit Breda zijn de gegevens
verzameld en verwerkt. Het resultaat kunt u zien in diagram 2.

diagram 1 actieweek Groene Voetstappen
(KBS De Werft)

diagram 2 actieweek Groene Voetstappen
(deelnemende scholen Breda)

Zoals u kunt lezen zijn wij als school gezond en milieubewust bezig en dat kan in de
toekomst nog alleen maar beter worden!! We hopen dat de leerlingen dit ook blijven doen.
Goed gedaan, meisjes en jongens van KBS De Werft. Jullie zijn toppers!!
Sponsorloop 18 april 2019
Het duurt nog even voordat we de sponsorloop gaan lopen met alle leerlingen van De Werft,
maar het doel voor de sponsorloop is al bekend. Juffrouw Kim (onderwijsassistente en LIOstagiaire groep 4B) is namelijk in 2016 voor 6 maanden naar India geweest om daar in de
gehandicaptenzorg stage te lopen. Zij heeft haar stage gedaan in de Holy Cross Service
Society, een organisatie die kinderen/jongeren opvangt met een verstandelijke, lichamelijke
of meervoudige beperking. Na haar stageperiode heeft zij ervoor gekozen om betrokken te
blijven bij deze organisatie en heeft zij de stichting ‘Trichy Kids’ opgericht. De stichting biedt
financiële ondersteuning aan de Holy Cross Service Society, waarmee zij nog meer
kinderen/jongeren kunnen opvangen en de daarvoor benodigde middelen aan kunnen
schaffen. Op 5 oktober j.l. (dus gisteren) is een van de oprichters van de Holy Cross Service
Society, Leela Agnes bij ons op school geweest om de kinderen en leerkrachten te vertellen
over deze organisatie. De kinderen hebben vragen mogen stellen aan juffrouw Kim en Leela
Agnes over allerlei onderwerpen die
met India en de Holy Cross Service
Society te maken hebben. Zo hopen
we de kinderen al een beetje
enthousiast te hebben gemaakt voor
dit mooie doel van de sponsorloop.
Gedurende het jaar zullen we nog op
verschillende manieren stilstaan bij dit
doel en de sponsorloop.
Mocht u vragen hebben of meer
informatie willen, loop dan gerust
even langs bij juffrouw Kim!

Eerste Communie 2019
In 2019 zijn er in de Augustinusparochie twee Eerste communievieringen:
• Kinderen van Breda-Noord en Haagse Beemden vieren hun Eerste Communie op
zondag 19 mei 2019 om 10.30 uur in de Franciscuskerk in Breda-Noord.
• Kinderen van Breda-Oost en Teteringen doen dat op zondag 26 mei 2019 om 10.00 uur
in de Willibrorduskerk in Teteringen.
De voorbereidingstijd vindt plaats tussen carnaval en Pasen.
Als u uw kind wilt aanmelden, stuur dan een e-mail met de naam van uw kind, uw adres en
bij welke kerk u hoort naar 1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl t.n.v. Annie Aarts.
(06-18842219) U krijgt dan een aanmeldingspakket met alle informatie toegestuurd.
Op tijd de deur uit!
In veel gezinnen is het ’s morgens spitsuur. In korte tijd
moet iedereen opstaan, zich wassen en aankleden en
ontbijten. Kinderen hebben vaak aansporing nodig om
ervoor te zorgen dat ze op tijd de deur uit zijn. En dat valt
niet altijd mee. Zeker als je als ouder zelf geen ochtendmens bent. Lees verder voor tips
om de ochtendspits goed te doorstaan. www.cjgbreda.nl/nieuws/op-tijd-de-deur-uit

CJG Breda
Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden? Dan kun je
terecht bij de School-CJG-er van CJG Breda. Op jouw school is dit: Gusta Nijssen;
e-mail:gusta.nijssen@cjgbreda.nl
Algemene ledenvergadering ouderraad en informatieavond mediawijsheid
Denkt u a.u.b. aan het (uiterlijk donderdag 11 okt. a.s.) inleveren van het strookje voor de
A.L.V. van de ouderraad en de informatieavond over mediawijsheid op dinsdag 30 oktober.
Halloweentocht:
Zaterdagavond 27 oktober organiseren fanatieke ouders van onze school weer de jaarlijkse
Halloweentocht. Vorig jaar mochten zij zo'n 185 deelnemende kinderen laten griezelen. Ook
dit jaar verwachten zij weer een hoop deelnemers. Vanaf deze week kunt u uw kind
inschrijven voor deze tocht. Alle informatie vindt u in het inschrijfformulier op onze website:
www.dewerft.nl wat daar aan gekoppeld zit.
Met de griezelige groeten van het Halloweencomité.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u weer op vrijdag 2 november.
Met vriendelijke groet,
Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft

