Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de 2e nieuwsbrief van november. We naderen het eind van
het kalenderjaar 2018. Meestal is dit een drukke, voor veel kinderen
spannende, maar vooral gezellige periode in de school met Sinterklaas en
Kerstviering. Dankzij de ouderraad ziet de school er weer mooi versierd uit.
We hopen dat ook u met uw kind(eren) thuis van deze gezellige sfeer kunt
genieten.
Uiteraard hopen we dat u onze nieuwsbrieven met veel plezier zult lezen.
Hiermee proberen we u voldoende op de hoogte te houden van allerlei ontwikkelingen en de
diverse activiteiten die we organiseren. Veel leesplezier!
Grenzeloos Leren
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de invulling van ons Passend
Onderwijs en de opzet van een Plusklas om kinderen meer uitdaging te bieden die daar
behoefte aan hebben. De opzet van deze plusvoorziening is een van onze ontwikkelpunten
dit schooljaar.
Maar, we doen meer! Andere ontwikkelpunten zijn het afgestemde lesrooster en de invulling
van Grenzeloos Leren. Deze 2 zaken zijn aan elkaar gekoppeld.
Lesrooster
Vanaf het begin van dit schooljaar werken we met een vast lesrooster in de groepen 4 t/m 8
in de ochtenden met onze basisvakken lezen, taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen.
Uiteraard hebben we hier wel rekening te houden met onze gymtijden. We hebben deze
vakken in de ochtenden gepland, omdat kinderen dan nog fris en uitgerust zijn. In de
middagen constateren we dat de concentratie wat afneemt.
Het doel van het vaste rooster is om kinderen ook groep doorbroken te kunnen laten werken.
Een leerling die goed met rekenen is, zou eventueel in een hogere groep kunnen rekenen en
ontwikkelt zich daarmee op rekengebied verder. Een leerling die moeite heeft met een
bepaald vakgebied is er soms meer mee gebaat dit op een lager niveau in een andere groep
te doen in plaatst van gefrustreerd de stof van het eigen leerjaar te moeten volgen. Extra
ondersteuning kan niet altijd of in voldoende mate in de eigen groep worden geboden.
Uiteraard worden ouders in deze situatie door de leerkracht(en) geïnformeerd.
Grenzeloos Leren
Met het vaste lesrooster voor de basisvakken op de ochtenden hebben we de middagen
beschikbaar voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, e.d.). We
gebruiken hiervoor de digitale methode Blink waarbij de vakken geïntegreerd worden
aangeboden. Hierbij betrekken we ook de lessen voor muziek, tekenen, handvaardigheid,
culturele vorming e.d. Kinderen leren hierbij vooral ook de 21-eeuwse vaardigheden, zoals
opzoeken, presenteren, onderzoeken, kritisch denken, oplossend vermogen, e.d.
Het curriculum voor de zaak- en creatieve vakken is vrij breed. We willen ons aanbod voor
dit Grenzeloos Leren graag uitbreiden met ervaringen van deskundigen tijdens verschillende
workshops. Daarvoor doen we graag een beroep op ouders, maar ook opa’s, oma’s, overige
familieleden of kennissen, e.d.
Veel ouders hebben mogelijk wel een hobby of een beroep dat voor veel kinderen heel
interessant kan zijn om daar meer over te horen en vervolgens aanvullende informatie over
op te zoeken. Wij zoeken ouders, opa’s, enz. die hun ervaring en deskundigheid met onze
kinderen willen delen middels het verzorgen van een workshop. Dit kan over van alles en
nog wat gaan. Misschien bent u een enorme fan van iets of iemand en weet u hier een
spraakmakend verhaal over te vertellen. Misschien heeft u een bijzondere ervaring
meegemaakt, of bent u muzikaal of creatief. Alles kan bijzonder aantrekkelijk zijn, waarbij de
kinderen ongetwijfeld aan uw lippen liggen. Vergis u niet, want elk verhaal over een beroep
dat iemand uit eigen ervaring verteld, is voor veel kinderen zeer interessant en leerzaam.

Wanneer uw verhaal wordt aangekleed met gebruiksvoorwerpen of andere attributen, zorgt
dit voor nog meer enthousiasme en betrokkenheid van de kinderen. Mochten er kosten aan
verbonden zijn, bijv. voor (handvaardigheid)materialen, dan komen deze uiteraard voor
rekening van de school. De leerkrachten zorgen voor de organisatie en zij zullen u bijstaan.
Wie durft??
Middels een formulier dat we vandaag aan de kinderen meegeven, kunt u aangeven of u
geïnteresseerd bent een workshop te verzorgen.
School CJG-er
Gusta Nijssen is onze plaatsvervangend school-CJG.-er. De periode dat Gusta bij ons blijft,
is verlengd tot 1 februari. Ze is op school aanwezig op: 03 dec., 17 dec., 14 jan. en 28 jan.
Gusta is per mail te bereiken op: Gusta.Nijssen@cjgbreda.nl
Aankomst Sinterklaas
Op maandag 3 december rond 09.00 uur ontvangen we Sinterklaas
op het plein van de bovenbouw. Ouders zijn hierbij van harte
welkom. Wij vragen u op het plein achter de kinderen (achter een
lintafzetting) plaats te nemen en het pad naar de ingang van de
school (bij en voor de huisartsenpraktijk) vrij te houden, zodat alle
kinderen goed zicht hebben op de aankomst.
Alvast dank voor uw medewerking!
Mailverkeer ouders – leerkrachten
E-mail is in de loop der jaren een belangrijk communicatiemedium geworden. Toch stellen
wij het persoonlijk contact meer op prijs.
Wij vragen ouders het mailen naar leerkrachten te beperken tot een eenvoudige mededeling
of een vraag waar een kort antwoord op kan worden gegeven.
Inhoudelijke onderwerpen welke tot discussie of verkeerde interpretaties kunnen leiden,
bespreken we graag met u. Wij rekenen op uw begrip en uw medewerking.
Sieraden tijdens gymlessen
Wij wijzen u er op dat het dragen van sieraden, zoals armbanden, kettingen e.d. tijdens de
gymlessen verboden is in verband met de veiligheid van alle kinderen. Wij vragen u deze
sieraden op het dagdeel van de gymles thuis te houden, zodat ze ook op school niet kwijt
kunnen geraken.
Wij verzoeken oorbellen bij uw kind uit te doen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan dient u
ervoor te zorgen dat ze thuis worden afgeplakt met een pleister.
Herhaling: Kinderen groep 1 vrij
In verband met het toetsen van de kinderen van groep 2 zijn op woensdag 23 en 30 januari
en woensdag 22 en 29 mei de kinderen van groep 1 vrij.
Poortje onderbouwspeelplaats – Brederocollege
Mogen wij u verzoeken voor het brengen of ophalen van de kinderen geen gebruik te maken
van het poortje tussen onze onderbouwspeelplaats en het Brederocollege.
Kober: Oproep overblijfvrijwilliger
Wij zijn op zoek naar nieuwe overblijfvrijwilligers. Hiervoor zoeken wij enthousiaste ouders
die tussen de middag samen met de kinderen een boterham willen eten en de resterende
pauzetijd op een positieve manier met hen willen doorbrengen.
Wij verwachten van de overblijfvrijwilligers een actieve houding en dat zij in staat zijn om
waar nodig conflicten op een goede manier aan te pakken en op te lossen.
Samen met de collega’s draag je zorg voor een gezellige en ontspannen sfeer.

Bent u beschikbaar tussen 12.00-13.30 uur op een of meerdere dagen (maandag, dinsdag,
donderdag en/of vrijdag) en kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving, dan horen wij
dit graag.
Wij bieden een belastingvrije vergoeding en uw kinderen kunnen gratis overblijven op de
dagen dat u werkt als overblijfvrijwilliger.
Bij interesse, loop even binnen tijdens de openingstijden van de bso (buitenschoolse
opvang) en spreek een van onze medewerkers aan!
Groetjes Marieke van Hemert
Bso Werveltuin
e-mail: werveltuinbso@kober.nl
Vormsel 2019
Als uw zoon of dochter in groep 8 zit, mag hij of zij het sacrament van het heilig vormsel
ontvangen in de kerk. De vormselviering vindt plaats op de vrijdag voor Pinksteren, 7 juni
2019. Graag bereiden we uw kind voor op het vormsel. Het doel van deze voorbereiding is
om u te ondersteunen in de geloofsopvoeding van uw kind. Wij bieden uw kind de
gelegenheid om op een eigen manier haar of zijn geloof verder te ontdekken, te verdiepen
en te verbreden.
Het aanbod dat we de vormelingen bieden, bestaat uit de startzondag, twee zaterdagen in
een klooster, en een drietal andere activiteiten.
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het vormsel: Hoe wordt de voorbereiding
vorm gegeven? Of wat houdt het voor mij als ouder in?
Om op deze en andere vragen een antwoord te geven, organiseren wij een
startzondag
op zondag 24 februari 2019, om 10.00 uur
in de Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda. (om 9.45 uur staat de koffie klaar)
Graag horen we van u of uw kind mee wil doen met de voorbereidingen. De aanmelding kan
digitaal, en wel naar e-mailadres hannekeoomen@online.nl. We ontvangen uw aanmelding
graag zo snel mogelijk, uiterlijk 1 februari 2018.
U krijgt vervolgens digitaal het aanmeldformulier toegestuurd en de data met het volledige
programma.
Werkgroep Vormsel parochie
Peuterkleuterviering
Als bijlage ontvangt u een uitnodiging vanuit de parochie voor een peuterkleuter-kerstviering
op maandag 24 december.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u weer op vrijdag 14 december.
Met vriendelijke groet,
Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft

