[ Nieuwsbrief #12; vrijdag 24 mei 2019 ]

Kalender
_______________________________________________
•
•
•

27 mei
28 mei
29 mei

•
•
•
•
•

30 – 31 mei
3 juni
4 – 7 juni
7 juni
10 – 17 juni

Groep 7-8: ‘dodehoek’-les
Schoolreisje groep 4
Leerlingen uit groep 1 zijn vrij
Praktijk examen verkeer groep 7
Alle leerlingen vrij (Hemelvaart)
Schoolreisje groep 2, leerlingen groep 1 zijn vrij
Groep 8 op schoolkamp
Schoolreisje groep 1, leerlingen groep 2 zijn vrij
‘Pinksterweek’-vakantie

Vanuit de directie
_______________________________________________
Beste ouders en/of verzorgers,
Wat een grote groep De Werft-leerlingen, vaders en moeders, opa’s, oma’s, buurmannen en
buurvrouwen slingerde er de afgelopen tijd door de Haagse Beemden tijdens de avondvierdaagse.
Jullie hebben de medaille echt verdiend. Ik wil daarnaast een extra medaille uitreiken aan de
OuderRaad voor de helpende hand die zij geboden hebben: merci beaucoup!
Als ik het dan toch over de OuderRaad heb: dankzij deze club ouders krijgen veel schoolactiviteiten
toch altijd weer een beetje extra glans. De school wordt mooi versierd, activiteiten worden
georganiseerd en er vindt met regelmaat overleg plaats met het team van de school. Misschien vindt
u het leuk om aan te sluiten bij de ouderraad. Leuk! Laat het aan ons/hen weten.
Nog niet zo lang geleden hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 (96%) en ouders (34%) hun mening
over de school gegeven door mee te doen aan het tevredenheidsonderzoek. Een
tevredenheidsonderzoek is voor de school waardevol. Het houdt ons een spiegel voor. Met de
gegevens die we terugkrijgen kunnen we stappen zetten om kwaliteit te borgen of juist aangrijpen om
een verbeterslag te maken. Leerlingen geven de school een 8,5 als rapportcijfer. Ouders die in de
mogelijkheid waren om deel te nemen aan het onderzoek, geven de school een 7,7 als rapportcijfer.
Via deze link kunt u inzoomen op meer gedetailleerde informatie van het onderzoek. Wij zijn trots op
deze rapportcijfers, maar we zien ook kansen om een kwaliteitsslag te maken. Dit zullen we
meenemen in de plannen die we gaan maken voor het komende schooljaar (en daar voorbij).
We zijn in de achtergrond bezig om zowel dit schooljaar goed af te ronden, maar we kijken ook al naar
het nieuwe schooljaar. In de loop van volgende week zal ik, in een aparte e-mail, het vakantierooster
delen en het overzicht van de groepen waarmee we volgend schooljaar starten. In de week voor de
‘doorschuifmiddag’ zal bekend worden in welke groep en bij welke leerkracht uw kind komend
schooljaar weer heel veel gaat onderzoeken en leren.
Wat ik u nog mee wil geven is dat ik merk dat veel ouders even binnenkomen om ‘ergens iets van te
vinden’, vragen te stellen, complimenten te geven of ideeën te opperen. Dank daarvoor.
Voor nu: een goed weekend!
Martijn van Ooijen Directeur Kbs De Werft (wnd.)
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Algemeen nieuws
_______________________________________________
MR-verkiezing
Aan het einde van dit schooljaar neemt Frank Kriesels afscheid als MR-lid. Frank is de afgelopen jaren
nauw betrokken geweest bij de school, o.a. als voorzitter van de MR. Dank hiervoor! Dit betekent ook
dat er een plaats in de MR is vrijgekomen. Een mooie kans om, met een bovenschools-perspectief,
vanuit een adviserende/instemmende rol betrokken te zijn bij De Werft. Vandaag ontvangt u namens
de MR een e-mail met daarin een link naar hun ‘verkiezingssite’. Op deze site kunt u zien welke
kandidaten zich verkiesbaar hebben gesteld. Ok stellen zij zich voor en kunt u uw keuze maken. Deze
link blijft 2 weken actief. De uiterlijke datum om uw stem uit te brengen is donderdag 6 juni 2019. In
de laatste nieuwsbrief van het schooljaar zal bekend gemaakt worden hoe de samenstelling van de
MR er komend schooljaar uitziet.
Dode Hoek les
Maandag 27 mei vindt de dode hoek les plaats voor de kinderen van groep 7 en 8. In deze les leren zij
hoe ze rekening kunnen houden met het zicht van vracht- en vuilniswagens. In de ochtend wordt
hiervoor de parkeerplaats naast de school (naast het plein van de bovenbouw, bij het lokaal van groep
7 en 8) afgezet. Hier kan gedurende de ochtend dus niet geparkeerd worden. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Vrij voor leerlingen uit groep 1
Op woensdag 29 mei zijn de leerlingen uit groep 1 vrij.

Nieuws van onze partners
_______________________________________________

Aanwezigheid CJG-er
Gusta Nijssen is op de volgende dagen van 13.30 u. – 14.30 u. aanwezig op onze school: 3 juni en 17
juni. CJG-Breda is bereikbaar onder het nummer 0800-4440003
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