Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november.
De lange zomerperiode is voorbij (wat hebben we lang mooi weer gehad),
de wintertijd is inmiddels ingegaan en we hebben al kunnen genieten van de
eerste koude dagen en nachten. De eerste 10 schoolweken (van de 38 dit
schooljaar) zitten er al weer op. Er wordt hard gewerkt!
Elk schooljaar heeft de school enkele ontwikkelpunten. Binnen het
ontwikkelbeleid van de stichting is de opzet van een plusvoorziening een
belangrijk punt dit jaar. Wat dit inhoudt en hoe we hier op school invulling aan geven,
informeren we u in deze nieuwsbrief en de komende periode.
Meer uitdaging voor leerlingen / Passend Onderwijs / Plusklas
In het kader van Passend Onderwijs moeten we aan alle kinderen van de school zo passend
mogelijk bij hun onderwijsbehoefte, onderwijs aanbieden. Voor veel kinderen betekent dit dat
zij extra aandacht, instructie of ondersteuning krijgen middels de 3 verschillende niveaus,
waarmee bijna alle lessen van de basisvakken worden gegeven.
Toch kan het zijn dat kinderen nog meer begeleiding nodig hebben. Voor sommige kinderen
kunnen we hiervoor een arrangement bij het samenwerkingsverband aanvragen.
Een groepje meer- of hoogbegaafde kinderen gaat naar Eureka!, onze op INOS-niveau
georganiseerde ‘hoogbegaafden-plusvoorziening’.
We zijn van mening dat we hiermee nog niet geheel voldoen aan de wens om alle kinderen
voldoende uit te dagen. Een deel van de ‘middengroep’-kinderen zouden we ook graag meer
aandacht en uitdaging bieden. Helaas ontbreekt het de leerkracht(en) hiervoor vaak aan tijd,
als gevolg van de grootte van de groep of de zorg die er in de groep aanwezig is.
Zowel op INOS- als op schoolniveau is daarom een ontwikkeling ingezet.
Op INOS-niveau wordt een andere invulling gegeven aan Eureka! Meer kinderen moeten
binnen de eigen school de uitdaging krijgen die zij nodig hebben. Dit is niet (meer) alleen
afhankelijk van een hoge intelligentie, maar vooral van de behoefte aan het aanleren van
andere vaardigheden en het omgaan met andere attituden om in de toekomst succesvol de
schoolloopbaan, zowel op de basisschool als in voortgezet onderwijs, te kunnen doorlopen.
Woensdag 24 oktober j.l. is er een informatieavond geweest waarvoor alle ouders waren
uitgenodigd. Enkele ouders van de Werft hebben hier gebruik van gemaakt.
Concreet betekent dit dat we binnen De Werft een eigen plusvoorziening gaan opzetten. Een
werkgroep van leerkrachten is hier inmiddels mee aan de slag gegaan. Vanuit een
bovenschools ontwikkelteam worden criteria opgesteld waaraan de plusvoorziening moet
voldoen. Wanneer de Plusklas voldoet aan de gestelde criteria, zullen minder kinderen
gebruik maken van Eureka!. Meer kinderen zullen aan leermomenten op de eigen school in
de Plusklas gaan deelnemen. We denken hiermee voor heel wat kinderen een passender
onderwijsaanbod te kunnen creëren.
In de volgende nieuwsbrief informeren we u graag verder over de opzet en invulling van
onze Plusklas.
Verslag Kinderboekenweek
Van woensdag 3 oktober t/m vrijdag 12 oktober was het weer Kinderboekenweek met het
thema 'vriendschap'. In de middenhal hing een leesmeter. Het doel was om met alle kinderen
zoveel mogelijk leesmeters te maken met boeken die over vriendschap gingen. Uiteindelijk
zijn er 8.756 leesmeters gemaakt, oftewel 8,8 km! Dat is twee keer op en neer met de fiets
naar het NAC stadion, of even ver als meneer Ger fietst naar zijn huis. Dit hebben de
kinderen heel knap gedaan.
Naast de leesmeter was er ook een vriendschapsmuur. Hierop konden de kinderen een
briefje hangen voor iemand uit een andere klas. De meest lieve briefjes waren er te lezen

van goede vrienden, voor de liefste juf of het leukste broertje. Ook hingen er een paar
liefdesverklaringen.
We hopen dat de kinderen lekker doorgaan met leesmeters maken en elkaar zulke lieve
complimenten blijven geven!
Van de verkeerswerkgroep
Woensdag 24 oktober heeft meneer Michel samen met ‘vader Henk’ de fietsen van de
kinderen van groep 5 t/m 8 gecontroleerd op de verlichting. De meeste kinderen hadden hun
fiets goed op orde, maar er waren ook kinderen die helemaal geen lampen op hun fiets
hadden. Toch is dit erg belangrijk. Niet alleen nu de klok verzet is en het vroeger donker is,
maar ook bij regen of mist. Hopelijk zien we alle kinderen binnenkort met goede verlichting
op hun fiets.
In de week van 5 november wordt de Val-Op week georganiseerd. Kinderen vallen niet
alleen op door een goede verlichting op hun fiets, maar ook door extra lampjes/reflectoren op
hun kleding, of bijvoorbeeld een fluorescerend hesje. Dit geldt natuurlijk ook wanneer uw
kind lopend naar school komt. Aankomende week wordt hier in de klassen extra aandacht
aan besteed en wij hopen dat u samen met uw kind(eren) ook zo 'opvallend' mogelijk naar
school komt. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Waarom reflecterende of fluorescerende kleding zo belangrijk is, wordt duidelijk wanneer u
onderstaand filmpje bekijkt op:
https://www.youtube.com/watch?v=YJiuyCvQiGo
Verkeersshow
Dinsdagochtend 13 november wordt vanuit de verkeerswerkgroep de Jovel's Magic Traffic
show opgevoerd voor de groepen 1 t/m 6. Alle kinderen van groep 1 t/m 6 gaan dan een
leuke voorstelling op het gebied van verkeer bijwonen.
De voorstelling wordt gegeven in onze eigen speelzaal.
Informatieavond mediawijsheid
Deze week hebben we de week van de mediawijsheid gehouden. In alle groepen is met de
kinderen gesproken over social media, uiteraard over onderwerpen die passen bij het niveau
van elke groep. Al snel bleek dat veel jonge kinderen veel beter op de
hoogte waren van social mediaonderwerpen dan we zouden
verwachten. De wereld van de social media gaat heel snel en steeds
op jongere leeftijd komen kinderen er mee in aanraking. Reden om
ook als volwassenen goed op de hoogte van alle ontwikkelingen te zijn
en vooral ook te blijven.
Om deze reden hadden we dinsdagavond een informatieavond voor
ouders georganiseerd. Ongeveer 20 ouders hadden hier gehoor aan
gegeven. Hans Miegielsen heeft hierover een interessant lezing gegeven. Hans is INOS ICTcoördinator en heel goed op de hoogte van alles wat met social media en privacywetgeving
te maken heeft.
Uiteraard werd ook gesproken over wat wij (ouders en leerkrachten) kunnen doen om onze
kinderen in deze razendsnel voortschrijdende internetwereld te kunnen helpen. Voor meer
informatie werd verwezen naar onderstaande sites.
https://www.cjg043.nl/2016/11/23/7-tips-voor-veilig-internetgebruik-door-basisschoolkinderen
https://www.mediawijsheid.nl
https://www.cjg043.nl/2016/08/29/12-tips-om-je-kind-mediawijs-te-maken
Wij danken alle ouders die dinsdagavond aanwezig zijn geweest. Aan de reacties te horen
vonden zij het een zeer zinvolle bijeenkomst. We hopen dat ook de afwezige ouders bewust
mee (gaan) kijken met wat hun kind op internet doet.

Ouderavonden groep 1/2
Op 20 en 22 november houden we een ouderavond voor de ouders van de leerlingen van de
groepen 1/2 met uitzondering van de kinderen die ingestroomd zijn vanaf augustus 2018.
Deze ouders hebben reeds gehad (of krijgen nog) een kennismakingsgesprek.
Het gesprek zal gaan over de ontwikkeling van uw kind(eren).
Verkeer rondom de school
Vanwege verbouwingen, zowel aan ons schoolgebouw als de sporthal tegenover de school,
is er de afgelopen periode veel extra verkeersdrukte rondom de school geweest. Nu deze
verbouwingen zo goed als achter de rug zijn, hopen we dat het weer wat rustiger wordt.
We doen een beroep op u om de verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken door:
- Zo min mogelijk met de auto kinderen naar te brengen.
- Indien dit niet anders kan, uw auto wat verder van het schoolgebouw te parkeren, of
kinderen daar uit te laten stappen. Een stukje lopen is echt niet zo erg!
- In ieder geval de Adviesroute aan te houden.
- Rekening te houden met onze buurtbewoners
- Uw auto te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
- Rekening te houden met uw snelheid.
Wij rekenen er op dat ook u uw verantwoordelijkheid neemt voor de verkeersveiligheid van
alle kinderen van de school.
Kinderen groep 1 vrij
Het is nog ver weg, maar dan kunnen ouders van groep 1 kinderen deze data alvast noteren.
Op woensdag 23 en 30 januari en woensdag 22 en 29 mei worden de kinderen van groep 2
getoetst. De groep 1 kinderen zijn op deze data vrij.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u weer op vrijdag 23 november.
Met vriendelijke groet,
Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft

