Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nr. 8 van dit schooljaar.

Oudergesprekken
In de week van 18 tot en met 22 februari vinden weer de oudergesprekken
plaats. De gesprekken in groep 8 vinden plaats in aanwezigheid van de
leerlingen, aangezien hierbij ook het schooladvies voor het voortgezet onderwijs wordt
besproken.
Wij wensen u alvast heel veel plezier bij de gesprekken met de leerkracht(en).
Aanmelden van uw peuter:
Op de oproep in onze vorige nieuwsbrief om peuters die gedurende het schooljaar 2019 2020 (of nog dit schooljaar) 4 jaar worden alvast aan te melden, zodat wij hiermee rekening
kunnen houden met de planning voor volgend schooljaar, hebben al heel wat ouders
gereageerd. Heeft u nog een peuter van 3 jaar oud, meldt u hem/haar alvast aan.
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij: juffrouw Lia, juffrouw Carla, juffrouw Marjan en
meneer Michel.
Nieuws vanuit C.V. De Werftknetters
Wel 65 kinderen hebben zich aangemeld om mee te lopen met de optochten op zaterdag
2 maart (Giegeldonk) en 3 maart (Brakkensliert) met onze carnavalsgroep C.V.
De Werftknetters. En dat vinden wij natuurlijk reuze gezellig! Met onze werkgroep van wel 18
ouders hebben we al het nodige voorwerk gedaan, zodat de kinderen binnenkort ook aan de
slag kunnen.
De komende woensdagavonden mogen de deelnemende
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 aan de slag met de
wagens en attributen. De deelnemende kinderen uit de
groepen 1 t/m 4 worden op de vrijdagmiddagen gevraagd
te helpen.
Ook een carnavalslied zal niet ontbreken. Deze nemen
wij binnenkort op bij studio A-Broad in het oude Faam
gebouw.
U kunt het resultaat van ons enthousiasme al bewonderen in de garderobehal van de
bovenbouw. De wagen zal van donderdag 20 februari t/m woensdag 27 februari in de
middenhal opgesteld staan, zodat iedereen goed kan zien waar we ons aan gewaagd
hebben.
Al met al zijn wij er van overtuigd dat het weer reuze gezellig wordt!
Met de feestelijke groeten van carnavalsgroep C.V. De Werftknetters
BSO Werveltuin
Wij willen ouders graag een inkijk geven in de dagelijkse dingen op de BSO. Daarom zullen
we regelmatig een stukje in deze nieuwsbrief schrijven. Zo kunt u zien welke activiteiten wij
zoal doen op de BSO.

Elke dag is weer een nieuw avontuur en vinden we samen met de
kinderen weer leuke nieuwe dingen om te doen. Deze week staan
deze 4 boekjes centraal: Gevoelens, Goede manieren, Delen en
Helpen.
In deze boekjes staan tips en hulpmiddelen wanneer kinderen het
moeilijk vinden om ergens over te praten. Dan pakken wij het
boekje erbij en zo kunnen we laten zien wat er bedoeld wordt.
Mocht u een keer in een van de boekjes willen kijken, kom dan
gezellig langs. Dan kunnen we het ook laten zien!
Groetjes Team Werveltuin
Mandy, Sabine, Kim en Marieke
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op carnavalsvrijdag 1 maart 2019.
Met vriendelijke groet,
Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft

