[ Nieuwsbrief #3; vrijdag 25 oktober 2019 ]

Kalender
_______________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Va. ma 28 okt
Di 29 okt
Do 31 okt
Vr 1 nov
Va. 4 nov
Di 5 nov
Do 14 nov
Za 16 nov

Fluor-week (verkeer)
19:30 - 20:30 Algemene ledenvergadering Ouderraad
Skate-clinic: groep 3, 4, 6A, 7A en 8
Skate-clinic: groep 3 / 4, 5A, 5B, 6B en 7B
Groep 7-8: Week van de Mediawijsheid
19:30 MR-vergadering
Groep 8 ontvangt eerste rapport
Sinterklaas komt in Nederland aan

Vanuit de directie
_______________________________________________
Beste ouders en verzorgers,
Ik hoop dat iedereen een fijne herfstvakantie heeft gehad en weer helemaal klaar is voor een heerlijke periode
met Sinterklaas en Kerst. Een drukke, maar erg gezellige tijd.
In de media is de afgelopen tijd veel aandacht geweest over de druk op/in het onderwijs. Dit heeft vroeg of laat,
en haast vanzelfsprekend, op een of andere manier invloed op de kwaliteit die iedere meester of juf heel graag
wil bieden aan alle kinderen die iedere dag de klas binnenwandelen.
Gelukkig hebben we op De Werft, wanneer een leerkracht bijvoorbeeld door de griep niet kon komen werken,
de groepen tot nu toe, door wat ‘kunst en vliegwerk’ prima kunnen opvangen. Toch kan het in de toekomst ook
op De Werft voorkomen dat we geen oplossing hebben en dat bijvoorbeeld een klas thuis moet blijven. We
gaan er vanuit dat het niet gebeurt, maar toch wil ik dit benoemen omdat de nood in het onderwijs behoorlijk
hoog is. Aansluitend hierop: op 6 november zal de school dicht zijn in verband met de landelijke staking die is
uitgeroepen door de onderwijsvakbonden. Het team van De Werft zal ook staken in de hoop dat er meer
middelen beschikbaar komen, zodat we onderwijs kunnen verzorgen zonder concessies te hoeven doen. Het
bestuur van INOS heeft een brief opgesteld die als bijlage is toegevoegd aan deze Nieuwsbrief.
Naast vaders en moeders die samen met een klein clubje kinderen techniek-opdrachten uitvoeren, zie ik ook
bieb-moeders, kook-ouders, veeg-ouders, schoolkrant-moeders, rij-naar-het-mastbos-ouders, ik-kom-kijkennaar-muurkrant-ouders, fietslichthulpvaders. Namens alle kinderen en het team: dankjewel! Het is ontzettend
leuk dat er altijd weer ouders bereid zijn om te helpen op welke manier dan ook. Trouwens, de Ouderraad van
De Werft mag in dit rijtje ook niet ontbreken. Met een boel frisse ideeën en enthousiasme zijn zij het jaar
ingevlogen en dat wordt enorm gewaardeerd. Zeker toen we op de maandag na de dag van de leerkracht (5
oktober jl.) verwend werden met zelfgebakken taarten!
Mocht je het ook leuk vinden om hen te helpen? Stuur dan even een mail naar kbsdewerft_ouderraad@inos.nl
of kom aanstaande dinsdag (29-10) naar de Algemene LedenVergadering van de Ouderraad op school en laat
weten op welke manier je zou willen helpen.
Op naar de Halloweenoptocht, Skateclinics, de Sint, Kerstbomen en heel veel kleine lichtjes.
Fijn weekend.
Martijn van Ooijen
Directeur De Werft

PS. Het is goed om kinderen die met de fiets naar school toe komen eraan te (blijven) herinneren dat het echt
beter is als je je fiets op slot zet.
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Algemeen nieuws
_______________________________________________

Gewoon trotse kunst

Halloweentocht
Morgen, zaterdag 26 oktober, lopen we met wel 230 kinderen door de wijk tijdens onze jaarlijkse
Halloweentocht. Samen met ouders, opa's, oma's en wie al niet meer, verwachten we dat er zo'n
500 'griezels' op pad zijn. Dat wordt weer gezellig gruwelen en griezelen met z'n allen. Om 18.30 uur vertrekken
de eerste deelnemers door de wijk, met onderweg meer dan 20 posten of huisjes die ze bezoeken. Terugkijkend
op de voorgaande jaren en het aantal deelnemers die zich hebben opgegeven, gaan we er vanuit dat het ook dit
jaar weer een onvergetelijk gebeuren wordt!
Halloween kleurplaat
Er zijn de afgelopen weken wel zo'n 140 Halloween kleurplaten ingeleverd, die allemaal kans maken op een
prijsje. En dat is echt heel moeilijk voor de jury, we zouden eigenlijk 140 prijzen moeten kunnen uitdelen. Dat
kan helaas niet, maar wel krijgt ieder kind die een tekening heeft ingeleverd een klein aandenken. Voor iedere
groep is er een 1e prijs voor een kleurplaat te verdelen. Deze prijzen en aandenkens worden op donderdag 31
oktober, dan is het echt Halloween, uitgereikt in de klas.
Met de groeten van de Halloweencommissie

Nieuws vanuit de Verkeersgroep BVL
Afgelopen september hebben we de actieweek Groene Voetstappen gehouden. De leerlingen moesten in die
week via het digiboard registreren hoe zij naar school zijn gekomen. Ook dit jaar scoort de school vrij hoog!
Gelukkig komen heel veel leerlingen te voet, met de step of op de fiets naar school. We blijven op de goede
(groene) weg! In dit schooljaar houden wij nog twee acties rondom de Groene Voetstappen: een
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aangekondigde en een
onaangekondigde actieweek. Wij zijn
nieuwsgierig of er een verschil is tussen
de aangekondigde week en de niet
aangekondigde actieweek. Wij houden u op de hoogte.
Voor de herfstvakantie is er ook een fietsverlichtingcontrole geweest voor
de groepen 5 tot en met 8. Het was goed om te zien dat veel fietsen goed
werkende verlichting hebben. De leerlingen zelf waren ook alert.
Sommige leerlingen gaven van tevoren aan dat de verlichting nog gemaakt moest worden en dat het thuis ook
vaak wordt gecontroleerd. Dat is fijn om te horen. We gaan weer immers de wintertijd tegemoet. Het is
belangrijk dat uw kind ook dan zichtbaar is op de weg.
Actieweek 16 september tot en met 19 september 2019
Groen

2019
82 %

2018
81 %

Te voet
Met de step
Op de Fiets
Met de auto

46 %
4%
32 %
18 %

49%
2%
30 %
19 %

Sponsorloop nieuws
Velen van u weten het waarschijnlijk nog wel, de sponsorloop van 2018 met als doel: De Stichting Hulphond.
Het was een groot succes en we werden ook naderhand regelmatig op de hoogte gehouden over het wel en
wee van ‘onze’ hond Elton. Kortgeleden kregen we weer bericht over hem. Hij is inmiddels glansrijk
afgestudeerd en geplaatst bij mevr. Kohlmann in Uden. Hij helpt haar in het Algemeen
Dagelijks Leven (ADL- hulphond) bij deuren en laden openmaken en sluiten, schoenen en jas
aan- en uittrekken, wasmachine vullen en leeghalen, enz.
Ook dit schooljaar houden wij met de school weer een sponsorloop voor een goed doel.
Deze staat gepland op donderdagmiddag 9 april 2020. Op het moment dat de kalender
werd opgesteld was het doel van onze jaarlijkse sponsorloop nog niet bekend. Nu echter
wel! Deze keer gaan we rennen voor: De CliniClowns.
Voordat het zover is, besteden we natuurlijk aandacht in de klas aan de CliniClowns. Op maandag 30 maart
komt er een vrijwilliger over het werk, en het belang van de CliniClowns vertellen. Verdere informatie volgt
tegen die tijd.

De Leerlingenraad:
Het is al weer even geleden maar 4 oktober was de eerste vergadering met de Leerlingenraad. Met
z’n zevenen om de tafel in de kamer van de directie. Kopje thee erbij en het overleg kon beginnen.
Er is veel besproken, want ze hadden veel informatie ingewonnen bij hun klasgenoten. Hier hebben
we een lijst van gemaakt en samen zullen we kijken welke zaken er met alle leerkrachten besproken
moeten worden. Daarna hebben we een rondje door de school gedaan waarbij verschillende wensen
boven zijn komen drijven. De leerlingenraad heeft een opdracht gekregen die we tijdens het tweede
overleg, 22 november, zullen bespreken. Ze laten namelijk hun licht schijnen over ‘de Kluis’ (hoe deze
nog idealer zou zijn in hun ogen), ze gaan aan de slag met ‘de ideeënbus’ en ze zullen samen
overleggen om nieuwe bespreekpunten te verzamelen. Binnenkort zal de Leerlingenraad te
bewonderen zijn op hun eigen poster die we in de school op zullen hangen.
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Ondertussen in groep 3 en 4
Afgelopen weken zijn de leerlingen van groep 3 en 4 bezig geweest met
planeten, heel veel sterren en andere ruimtekilometers. In de hal was het
genieten van de telescoop en zwevende planeten met allerlei lichtjes. Ook in de klassen waren ze kunstig bezig.
Andre Kuipers zou eens moeten weten wat ze hier allemaal te weten zijn gekomen…
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