[ Nieuwsbrief #2; donderdag 19 september 2019 ]

Kalender
_______________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vr 20 september
Wo 25 september

Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Groep 1-2 start thema Herfst
Groep 8 info-avond vanaf 19:30
Wo 2 oktober
Start Kinderboekenweek ‘Reis mee!’
Vr 4 oktober
11:00 eerste vergadering Leerlingenraad
Themadag rondom ‘Dierendag’ en ‘Franciscus’
Va. 7 oktober
Groep 5-8: week van de pauzehap
Di 8 oktober
Groep 5-8: De Werft-tafeltoets
Do 10 oktober
Groep 7-8: Juffendag
Vr 11 oktober
Groep 5-8: fietsverlichtingscontrole
Groep 3-8: ‘De Werft got Talent’
Op vrijdag 11 oktober start om 15:30 de herfstvakantie (let op!) tot en met maandag 21 oktober.

Vanuit de directie
_______________________________________________
Beste ouders en verzorgers,
Sinds de start van dit schooljaar heb ik al verschillende rondleidingen mogen geven aan nieuwsgierige ouders
die voor hun oudste op zoek zijn naar een basisschool. Een spannende stap om als jonge ouders de wereld van
het basisonderwijs binnen te stappen. Het is erg leuk om hun vragen te beantwoorden en hen te vertellen wie
wij als ‘de Werft’ zijn en wat ze hier kunnen verwachten. Hoe mooi was het toen ik afgelopen week, in de
kleuterhal, ouders aan een rode bloementafel zag zitten terwijl ze kleine groepjes kinderen verwonderden met
kleine proefjes of kleine muurtjes metselen. Ik merk dat ik vol trotsheid over de school praat als ik in gesprek
ben met de ouders die hopelijk ook voor De Werft zullen gaan kiezen in toekomst.
Deze rondleidingen zorgen er ook voor dat ik telkens weer bevestigd zie dat er zowel door alle leerlingen als
door alle medewerkers enorm hard gewerkt wordt. Soms is het wel even zoeken naar de juiste vorm en inhoud
om leerlingen een stap verder te krijgen. Door bijvoorbeeld de kennismakingsgesprekken proberen we uw kind /
onze leerling steeds beter te begrijpen. Zo kunnen we samen uitpluizen wat hem of haar weer een stap verder
kan brengen in zijn/haar ontwikkeling. Ik merk dat we hierin de goede gesprekken met elkaar voeren. Samen
weten we gewoon meer en daar profiteren de kinderen van.
Afgelopen tijd zijn ook de meeste werkgroepen binnen de school weer aan de slag gegaan. Los van het
voorbereiden van de gebruikelijke vieringen zoals Sinterklaas en Kerst, starten we dit jaar ook een zoektocht
naar een nieuwe rekenmethode, gaan we verder met het thematisch werken (o.a. via de methode Blink) en
zullen we het werken in circuitvorm verder verkennen en uitwerken. Ook is ‘Groep 9’ inmiddels van start
gegaan. Ik ving afgelopen week geluiden op dat ze daar bezig zijn met het uitwerken van plannen waarvan zij
vinden dat het wel eens aangepakt zou mogen worden. Deze plannen worden in een later stadium
gepresenteerd aan de leerlingenraad en directie. Ik ben samen met de leerlingenraad nieuwsgierig naar de
fantastische ideeën die er gesmeed zijn.
Trouwens: de leerlingenraad is na een spannende verkiezingsstrijd bekend: Daan van Rooy (8), Andrea Blokland
(8), Eline van der Plas (7A), Chloë van Steen (7B), Liza de Jongh (6A) en Kian van Steen (6B) vormen samen de
leerlingenraad 2019-2020. Onze eerste vergadering staat gepland op vrijdag 4 oktober a.s.
Tot slot kan ik met veel plezier melden dat Chantal Steinmetz ons team dit schooljaar zal versterken. Zij gaat als
bijna full-time onderwijsassistent in de verschillende bouwen zowel individuele leerlingen als klein groepjes
leerlingen begeleiden. Om het geheel van de begeleiding in goede banen te leiden zal Chantal veel overleg
hebben met Evelien (Intern begeleider) en de verschillende leerkrachten van de leerlingen.
Ook zal binnenkort Miranda Hop te zien zijn binnen ons team. Miranda was jarenlang leerkracht in het speciaal
onderwijs maar kan dit werk niet meer doen. Haar focus ligt op ervaring opdoen als onderwijsassistent en wij
willen haar deze kans graag bieden. Miranda gaat als onderwijsassistent aan de slag in de groepen 1 t/m 4.
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Geniet nog van alle nazomerse dagen die volgen. En mocht u nog vragen
hebben of andere dingen willen delen, loop dan even binnen of maak een afspraak.
Oja, Grazie mille per tutti die afgelopen woensdagochtend een bezem ter hand heeft genomen om het
kleuterplein te vegen. Daar zijn alle kleuters en groep 3-4-kinderen en hun juffen heel erg blij mee.
Martijn van Ooijen
Directeur De Werft

Algemeen nieuws
_______________________________________________

--> Correctie op kalender:
Op 3 november staat juf Kim van groep 7A als jarig gemeld. Dit is echter juf Kim van Kober BSO/TSO.

MR-De Werft
De Medezeggenschapsraad van de Werft verwelkomt twee nieuwe leden: Diana van Heerden en
Femke van Rooij-Verdam (Dankjewel aan Matthijs Nahon voor de moeite die je hebt genomen om je
verkiesbaar te stellen). Binnenkort staat het eerste overleg in de nieuwe samenstelling op de agenda.
De MR van De Werft zal de komende periode vertegenwoordigd worden door:
• Oudergeleding:
Maud Petraeus, Diana van Heerden en Femke van Rooij-Verdam.
• Personeelsgeleding:
Will Paantjes, Evelien Ras en Luuk Brouwer.

Kunst en Cultuur
Ook dit schooljaar doen wij als school weer mee aan het kunst en cultuur aanbod vanuit ‘de
Ontdekking’:
• De kleuters hebben deze week al mogen genieten van ‘De Vervelende Bus’. Een bus waarin
de kinderen naar een animatiefilm mochten kijken waarin vervelen en vervelen een rol
speelden. De kinderen konden er heerlijk op reageren want er was veel te zien. Ook krijgen zij
in het voorjaar nog een voorstelling van de Vlinderfabriek.
• De groepen 3 , 3-4 en 7 gaan kennis maken met Theater in de klas waarbij het leren spelen
van een rol centraal staat.
• Groep 4 krijgt een aantal workshops van een beeldend kunstenaar.
• De groepen 5 en 6 gaan genieten en meedoen met Blaasmuziek is Cool. De kinderen worden
in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met verschillende muziekinstrumenten en
muzikanten van Harmonie Fidelis komt hen daar bij helpen. Uiteraard laten ze graag het
eindresultaat aan u horen. Dit alles vindt plaats in maart en april.
• Groep 8 gaat een stop-motion animatiefilm leren te maken.
Er wordt dit jaar weer veel op het gebied van Kunst & Cultuur ontdekt. We hopen dat de kinderen
met leuke verhalen thuis komen!
Fluorfeest zichtbaarheidsactie
In de week van 28 oktober de 'zichtbaarheids-actieweek'. Veel scholen in Brabant, en zeker in de
regio Breda, besteden hier aandacht aan. Het doel van deze actie is om ouders / verzorgers en
kinderen bewust te maken van het feit dat het belangrijk is dat zij en hun kinderen opvallen (zichtbaar
zijn) in het verkeer! We hopen eraan bij te dragen dat zij hun eigen verkeersgedrag gaan veranderen.
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Het gaat om opvallen op de fiets, als voetganger (met kind(eren)),
kinderen die buitenspelen en kinderen die zelfstandig op weg zijn in
het verkeer.
Halloweentocht
Op zaterdagavond 26 oktober gaan we weer griezelend door de wijk tijdens de Halloweentocht. Deze
tocht is klein begonnen met enkele tientallen kinderen, maar is uitgegroeid tot een tocht met 250
deelnemende kinderen. Samen met alle begeleiders zijn er toch zeker een 500 tot 600 'engerds'
onderweg op deze avond. U krijgt een mail zodra de aanmelding voor de Halloweentocht wordt
gestart.
De Halloweencommissie, die bestaat uit ouders en vrijwilligers, is op zoek naar extra hulp op deze
dag. Waar kunnen wij hulp bij gebruiken?
• Op vrijdagavond 25 oktober en/of zaterdagmiddag 26 oktober wordt er al gestart met de
aankleding binnen en buiten;
• De route wordt overdag uitgezet in de wijk;
• Er moeten in de dagen van tevoren al een aantal spulletjes worden afgegeven bij de
'snoephuisjes' waar de kinderen mogen aanbellen;
• Alles wordt in de school en bij de entree klaargezet aan meubilair, eten en drinken bij
terugkomst wordt voorbereid etc.
• Posten onderweg moeten worden ingericht/klaargemaakt.
• Bij het vertrekken van de kinderen om 18.30 uur hebben we hulp nodig bij het aanmelden en
het uitreiken van de tasjes;
• Tijdens de route hebben we ouders nodig die toezicht houden op de stroom mensen, maar
ook misstanden kunnen oplossen of aangeven;
• Het opruimen na afloop van de activiteit (na 21.00 / 21.30 uur);
Mocht u een helpende hand kunnen bieden bij een van deze taken, dan bent u van harte welkom.
Sterker nog... uw hulp is hard nodig om deze steeds populairder wordende tocht in goede banen te
leiden.
U kunt uw hulp aanbieden via: https://tinyurl.com/hulphalloween
Met vriendelijke groeten namens de Halloweencommissie van De Werft

Vanuit de groepen
_______________________________________________
Groep 5 & 6
In de groepen 5 en 6 zijn we bezig met het thema ‘aardse extremen’.
We hebben een proefje gedaan met warm water en ijsklontjes om zelf
regen te maken. Ook hebben we ontdekt hoe
bergen ontstaan door een proefje met een
Mars en een Snicker (die daarna ook
opgegeten mochten worden). In de kluis
hebben we stevige gebouwen gemaakt die
niet instorten bij een aardbeving. Tot de herfstvakantie gaan we nu in
groepjes een muurkrant maken over een ‘aards extreem’.

Groep 3 & 4
Wij zijn op zoek naar ‘wasmiddel-bollen’ (van die bollen waarin je vloeibaar wasmiddel doseert).
Mocht u ze thuis in overvloed hebben, de juffen van groep 3 & 4 willen ze graag hebben.
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Groene voeten
In groep 1-2 A
lieten ze de kans
niet onbenut om
eens heerlijk de
onderkant van je
voeten groen te
maken want bij de
week van de
groene
voetstappen horen
natuurlijk wel
groene voeten.

Nieuws vanuit de Werveltuin
_______________________________________________
Beste ouders/verzorgers,
Overblijf: Wij zien bij de overblijf dat kinderen met plezier hun boterhammen opeten en daarna lekker
met vriendjes en vriendinnetjes gaan spelen. We zien echter het aantal lolly’s in broodbakjes
toenemen. Zouden jullie er alleen op willen letten dat de kinderen geen lolly's meenemen naar
school. De kinderen mogen deze niet eten bij het overblijven.
BSO: De herfstvakantie staat weer voor de deur, en dan staan er ook weer vele leuke activiteiten op
het programma. We hopen natuurlijk op mooi weer. Ben je benieuwd wat voor activiteiten we
allemaal doen? Hieronder staat het schema:
Ma
Di
Wo
Do
Vr

14-10 We gaan op zoek naar herfstbladeren om kunst mee te maken
15-10 We maken een heerlijke Halloween-High-Tea en eten dit daarna natuurlijk op.
16-10 Je mag een eigen spelletje meenemen van thuis. We gaan dit vandaag samen
op de BSO spelen (zet er wel even je naam op).
17-10 We gaan vandaag met alle BSO’s uit de Haagse Beemden een dagje op pad.
Waar en wat volgt later nog... Spannend!
18-10 Neem je laarzen en boskleren mee, want we gaan een heerlijke boswandeling
maken. Je zou zomaar eens een beetje vies kunnen worden :)

Ook hebben wij een facebookpagina waarop we foto’s plaatsen van activiteiten die wij doen tijdens
de vakanties. Als je zoekt op BSO Werveltuin, kun je het makkelijk vinden.
Met vriendelijke groet,
Marieke van Hemert
Overblijfcoördinator Team Werveltuin
06 20 21 85 36
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