[ Nieuwsbrief #13; woensdag 26 juni 2019 ]

Kalender
_______________________________________________
•
•
•
•
•

Maandag 1 juli
Dinsdag 2 juli

13:45 groep 8 speelt musical voor groep 3-7
10:00 groep 8 speelt musical voor familie
19:00 Afscheidsavond groep 8 voor ouders
Donderdag 4 juli
doorschuifmiddag
Vrijdag 5 juli
va. 12:15 zomervakantie t/m 18 augustus
Maandag 19 augustus 08:45 Start van het nieuwe schooljaar

Vanuit de directie
_______________________________________________
Beste ouders en verzorgers,
Het schooljaar zit er echt bijna op. Terwijl de eikenprocessierups floreert, de warmte afneemt en de
klanken van de eindmusical door het schoolgebouw galmen, is het mooi om terug te kijken. Er zijn dit
jaar prachtige stappen gezet in de ontwikkeling van alle leerlingen. Hoewel het bij de een misschien
meer zichtbaar is dan bij de ander, weten wij zeker dat iedereen ten opzichte van zichzelf weer is
gegroeid.
Van starten met nieuwe kozijnen tot voetbaltoernooien en van Blink-thema’s tot koken in de kluis.
Het is te veel om op te noemen wat er allemaal in dit schooljaar langs is gekomen. Toch wil ik enkele
zaken eruit lichten en benoemen.
Dit schooljaar hebben we ook als pilot een Plusklas opgestart. We hebben als school flinke stappen
gezet om leerlingen in deze ‘extra klas’ uitdaging te bieden. Er was veel enthousiasme bij zowel de
leerlingen, ouders als leerkrachten. We hebben deze pilot geëvalueerd en hieruit zijn
ontwikkelpunten naar voren gekomen. Het doel is dan ook om volgend schooljaar de Plusklas,
weliswaar onder een nieuwe naam, door te ontwikkelen tot het gewenste INOS-niveau om te kunnen
zeggen dat onze Plusklas staat als een huis. (De evaluatie van de plusklas is als aparte bijlage
opgenomen bij deze nieuwsbrief).
De ouderraad is dit jaar weer actief geweest en heeft een fantastische inspanning geleverd bij veel
activiteiten door het jaar heen. Als school zijn wij erg blij met hun inzet. Dankjewel ouderraad! Maar
ook dankjewel aan alle ouders. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage die jullie hebben betaald, kan de
ouderraad doen wat ze heeft gedaan, en volgend jaar zeker ook weer zal gaan doen: zorgen voor wat
extra glans voor de leerlingen bij heel veel projecten binnen en buiten school.
Tot slot wil ik al onze leerlingen bedanken voor het feit dat wij hun juf of meneer/meester of
onderwijsassistent of rt-er of intern begeleider of conciërge of administratie of directeur mochten
zijn. Wij hebben ook dit jaar weer veel van hen geleerd. Wij kijken nu al uit naar de start van een
nieuw schooljaar.
Maar goed, we ronden eerst dit schooljaar goed af en gaan we met z’n allen genieten van een
heerlijke zomervakantie. We zien elkaar weer op maandag 19 augustus!
Hartelijke groet en heel fijne zomervakantie gewenst.
Namens het team van De Werft en medewerkers van de Kober,
Martijn van Ooijen
Directeur KC De Werft
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Nieuw schooljaar
_______________________________________________
Onlangs ontving u al een brief met daarin de verdeling van de groepen en gisteren hebben de
leerlingen te horen gekregen in welke klas ze volgend jaar zitten. Hieronder vindt u een
totaaloverzicht van de verdeling van de klassen en wie welke overige taken op zich neemt.
Groep
1-2 A
1-2 B
1-2 C
1-2 D
3
3-4
4
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8
*
**

Marjan van Reenen (ma-di-wo*)
Carla van Kaam (ma t/m vr)
Marianne Nuyten (ma-di-wo*)
Marja Bosman (ma-di-wo-do)
Miriam de Moel (ma-di-wo*)
Anja van de Zanden (ma-di-wo)
Janneke Graumans (ma t/m vr)
Marleen Claessen (ma-di-wo)
Linda de Been (ma-di)
Luuk Brouwer (ma t/m vr)
Yarah Zandee (ma t/m vr)
Anja Martens (ma t/m vr)
Kim van Langh (ma t/m vr)
Margo Dinesssen (ma-di-do)

Leerkracht(en)
Will Paantjens (wo*-do-vr)
Miriam van de Westelaken (wo*-do-vr)
Linda de Been (vr)
Ied Weehuizen (wo*-do-vr)
Nicole Bouwens (wo*-do-vr)
Angela van Wijk (do-vr)
Eugenie van Hoek (wo-do-vr)

Lidwien de Vaan (wo-vr)**

leerkrachten wisselen de woensdag onderling af.
Lidwien heeft op maandag en donderdag ambulante taken binnen school.

IB-er
RT-er
Onderwijsassistent
Vertrouwenspersonen
Administratie
Conciërge
Directeur

Evelien Ras (ma-di-vr)
Elly Koreman (ma-wo*)
Sharona Roovers (ma t/m vr)
Marja Bosman en Lidwien de Vaan
Lia Jongeneel (di-do-vr)
Michel Rommens (ma-di/o-wo-do/o-vr)
Martijn van Ooijen (ma t/m vr)

Algemeen nieuws
_______________________________________________
Plusklasouderavond
Voor ouders van leerlingen die aan de Plusklas hebben deelgenomen bestaat er de mogelijkheid om
het jaar af te ronden met een oudergesprek op 2 of 3 juli. Naast de deur van het lokaal van de Plusklas
hangt een lijst waarop u zich kunt inschrijven.
Ouderraad
Zo….nog een week en dan zit de basisschool tijd erop. Mijn dochter Meerte is er echt klaar voor om
naar de middelbare school te gaan!
Wat ik zo leuk vond aan de Werft? Dat is dat je op meerdere manier erg betrokken kan zijn op school.
Vanaf de kleuterklas begon ik met koken in de kluis, klassenouder zijn, helpen met de vossenjacht,
begeleiden met de sportdag, luizenpluizen, poetsen, carnavalsgroep, helpen met de “grote”
opendagen op de zaterdag, afscheidscadeau regelen groep 8 en nog veel meer. Later ben ik ook bij de
ouderraad gegaan omdat ik werd gevraagd door toenmalige ouders.
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Mijn taken afgelopen jaren bestonden vooral uit het samen komen tijdens vergaderingen (6 x per
jaar) waar de verschillende commissies besproken worden, de schoolfotograaf regelen en helpen op
de dag zelf, de speelplaats checken ieder kwartaal en het kerstfeest verzorgen.
Vooral de feestmaand december vond ik de leukste, gezelligste en drukste tijd van het jaar. Het
sinterklaasfeest, waarbij de Sint altijd langskomt met zijn pieten en voor iedereen een cadeautje en
lekkers mee heeft gebracht. Daarna de kerst. De bomen mooi versierd, de aankleding in de klas met
tafellopers en servetten en een brandende vuurkorf waarbij je als ouder een lekker glaasje
chocolademelk of glühwein kan drinken. Maar vooral de kinderen! Iedereen mooi gekleed en wat
hebben ze dan lekkere en mooie creaties gemaakt om dit samen te delen met kinderen uit de klas en
leerkrachten. Dit alles is dan ook mede mogelijk gemaakt door de andere vrijwilligers en de
ouderbijdrage die u ieder jaar overmaakt. Dankzij deze bijdrage is er veel mogelijk om dit mede te
organiseren: ijsjes op de laatste schooldag en tijdens de sportdag, eten en drinken tijdens de
sponsorloop, kerstfeest, sinterklaasfeest en nog veel meer.
In de ouderraad zitten is een gezellige tijd geweest, maar aan het einde van dit schooljaar stoppen 5
ouders. Dus….lijkt het je ook leuk en gezellig om deel uit te maken van een commissie en neem je
graag mijn taken over? Neem gerust een kijkje op de site van de Werft of geef je op bij de startpost
aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Groeten namens de ouderraad,
Anja Izeboud
Werftknetter nummer 4 (link)
Hij is uit…Wie?Wat?Werftknetter! # 4. De laatste schoolkrant van dit schooljaar.
Ditmaal met als thema ‘Een nieuw begin’. Na de vakantie start je misschien met een nieuwe juf of
meneer of misschien zelfs een nieuwe klas. En als je in groep 8 zit start je zelfs op een nieuwe school.
Dit gaat dan dus ook vaak gepaard met afscheid nemen….van je vertrouwde juf of meneer of zelfs van
je hele klas. Dat kan allemaal reuze spannend zijn, maar ook ontzettend leuk. Lees snel wat onze
redactie van kanjers ervan gemaakt heeft.
Sponsorloop 2018 ‘Stichting hulphond’
Vorig schooljaar hebben we de Sponsorloop gehouden voor de stichting Hulphond. Enige tijd geleden
kregen we een verslag over "onze hond in opleiding". Dit verslag is als bijlage toegevoegd aan de
nieuwsbrief.
Gevonden voorwerpen
Er blijft altijd wel iets liggen en dat hebben we verzameld: de gevonden voorwerpen. Wellicht dat er
nog iets tussen zit dat u kwijt bent. Na de laatste schooldag van dit schooljaar zullen we de gevonden
voorwerpen een andere bestemming geven.

Nieuws uit de Peutertuin
_______________________________________________
De zomervakantie staat weer voor de deur. Wat is het jaar weer snel voorbij gegaan! Het was bij de
peuters weer een geweldig schooljaar vol leuke en afwisselende activiteiten en thema’s. Een paar
weken geleden zijn we met alle peuters nog naar het theater geweest tijdens het BRIK festival. De
kinderen vonden het geweldig om met de grote bus op stap te gaan en het was heel bijzonder om
samen in het theater te zijn. We willen iedereen een geweldige vakantie toewensen! Geniet van de
zomer.
Kitty en Mariëlle
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