[ Nieuwsbrief #5; vrijdag 13 december 2019 ]

Kalender
_______________________________________________
•

Do 19 jan

•

Va. ma 6 jan

•
•
•

Wo 8 jan
Di 14 jan
Vr 17 jan

leerlingen zijn ’s middags vrij
17:00 – 19:00 Kerstdiner
Week van het gedrag
Kriebelcontrole
Groep 1-2 Start thema ‘Winter’
19:30 MR-vergadering
Nieuwsbrief #6

Vanuit de directie
_______________________________________________
Beste ouders en verzorgers,
Nu Sinterklaas voorbij is en de kerstbomen, de stal en lichtjes de school versieren hebben we nog slechts een
week te gaan voordat de kerstvakantie een feit is. Lekker twee weken vakantie.
De komende tijd zal u enkele nieuwe teamleden op school tegen kunnen komen. Marleen, leerkracht van groep
5B gaat namelijk na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof. Haar verlof zal ingevuld worden door Michelle
(wat verder in deze nieuwsbrief stelt zij zich kort aan u voor). Ook Janneke, leerkracht van groep 4 gaat binnen
afzienbare tijd met zwangerschapsverlof. Wie haar verlof gaan invullen zal zeer binnenkort duidelijk zijn. Zodra
dit bekend is, zullen de ouders van groep 4 hierover bericht ontvangen. In de volgende nieuwsbrief zullen zij
zich dan ook aan u voorstellen.
Tot op heden hebben we eigenlijk altijd voldoende vrijwilligers gehad voor het overblijven. Nu dat er de
komende tijd twee vaste waarden tijdelijk wegvallen, merken we hoe moeilijk het is om voldoende vrijwilligers
te vinden die het overblijven kunnen/willen begeleiden. Mocht u nog mensen kennen die tijd hebben en het
ook leuk vinden om dit op te pakken, laat het weten aan Marieke van Kober.
Dit schooljaar zijn we gestart met onze eigen plusklas op school. INOS-breed hebben alle scholen een 0-meting
gehad. Onlangs hebben we de feedback ontvangen van de ontwikkelgroep vanuit INOS. Onze interne werkgroep
zal alle bevindingen en adviezen eerst gaan bekijken en bespreken met het team. We zullen u hier later verder
over informeren.
Het duurt nog even, maar toch wil ik u alvast een keer wijzen op een datum op de kalender: 5 maart 2020
Op deze dag staat er een ‘focusgroep Ouderbetrokkenheid’ gepland. Tijdens deze avond willen we samen met
een groep van maximaal 12 ouders in gesprek gaan over De Werft en specifiek inzoomen op een paar
verschillende thema’s. Aan de hand van vragen en stellingen, zullen we een open gesprek voeren om inzichten,
ideeën en meningen uit te wisselen. Uw input zullen we vervolgens gebruiken bij de keuzes die we in de (nabije)
toekomst gaan maken. We starten om 19:30 en ronden uiterlijk om 21:00 weer af. Vindt u het leuk om mee te
doen? Loop dan even binnen om u aan te melden of stuur een e-mail naar: martijn.vanooijen@inos.nl
Na de kerstvakantie gaan we voorzichtig experimenteren met programmeren, dus ook met verschillende kleine
robotjes. Mocht u een verkeerd geprogrammeerd, verdwaald of ontsnapt klein geel B-botje of Ozobotje op de
gang tegenkomen… wilt u dan zo vriendelijk zijn om het even de juiste kant op te programmeren?
Fijne feestdagen allemaal!
Martijn van Ooijen
Directeur De Werft
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Algemeen nieuws
_______________________________________________

Honderd keer dankjewel!
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

De ouders van de ouderraad voor de goede verzorging voor de Sint en de hulp aan hem en zijn Pieten bij de
traktatiemomenten en de onmisbare hulp bij de cadeautjes voor de kinderen.
Cindy van 'Stal D'n Eerste Stap' uit Prinsenbeek (moeder van Milan uit groep 1-2 en Dilano uit groep 8) voor
de zorg voor de stal op het podium voor het paard van Sinterklaas Ozosnel. Cindy zorgde voor zadel, dek en
stro en hooi. En reuze bedankt voor de geweldig mooie entree van Sint en Pieten in die prachtige koets met
prachtige paarden en menners (en sorry voor het 'koukleumen').
Meneer Stefan (vader van Danique uit groep 4) van de Brandweer Breda en zijn topcollega's voor de hulp
aan Piet Caballos bij het behalen van zijn Brandweerdiploma en daarmee het nog specialer maken van onze
Sinterklaasviering.
Sinterklaas en Pieten voor zijn ontzettend gezellige bezoek aan onze school.
Alle ouders die geholpen hebben bij de aankleding van de school in Sintsfeer.
Alle ouders die geholpen hebben bij de transformatie van Sint naar Kerstsfeer.
Alle ouders van de ouderraad die de inkopen hebben gedaan voor de komende Kerstviering.

Even voorstellen
Dag iedereen!
Mijn naam is Michelle (28 jaar) en vanaf maandag 13 januari zal ik Marleen vervangen in Groep 5B. Deze
vervanging is voor mij tevens een mooie mijlpaal, aangezien dit mijn eerste klas als leerkracht gaat zijn. Twee
jaar geleden besloot ik namelijk om me om te scholen tot leerkracht en ben toen deeltijd de PABO gaan doen.
Hiervoor werkte ik binnen het vakgebied HRM (personeelszaken en arbeidsbemiddeling). Mijn twee grote
passies zijn reizen en theater. Deze passies verwerk ik ook graag in mijn lessen. Ik heb veel zin in de
aankomende periode en zal veel van jullie ongetwijfeld ontmoeten in het nieuwe jaar!"
Alvast hele fijne feestdagen gewenst en tot de 13e!
Groetjes, Michelle

Kerstviering
Een samenvatting van de mail die u eerder al heeft ontvangen:
▪ De kerstviering is komende donderdag van 17.00 uur tot 19.00 uur.
(alle kinderen zijn ’s middags vrij)
▪ De leerlingen worden om 16.50 uur op school verwacht.
▪ Om 17.00 uur starten alle groepen met hun kerstprogramma.
▪ Groep 1 t/m 3 hebben een gezamenlijke kerstviering in de onderbouwhal.
▪ Groep 4 t/m 8 hebben een gezamenlijke kerstviering in de middenhal.
▪ Alle groepen hebben ook een ‘Kerstdiner’ in hun eigen klas.
(Er hangt in iedere klas een intekenlijst om aan te geven wat u gaat maken; 10 hapjes is voldoende).
▪ Vanaf 18.45 uur mogen de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 in de klas opgehaald worden.
▪ Vanaf groep 5 mogen de kinderen zelf naar buiten gaan.
! Idee voor tijdens het wachten: de ouders van de OuderRaad hebben glühwein.
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht van uw kind. Dank voor al uw hulp en
kookkunsten.
Kerstcommissie van Kbs De Werft

Kbs De Werft - Raaimoeren 21 - 4824 KA Breda - 076 541 05 15 - kbsdewerft_info@inos.nl

Vanuit de buitenschoolse opvang
Beste papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en beste buren,
Hebben jullie tussen 11:30 en 13:30 een paar uurtjes vrij en vinden jullie het leuk om activiteiten te doen met
de kinderen. Dan is het overblijf team van De Werft naar jou op zoek! Wil je dit 1,2,3 of misschien zelfs 4 dagen
doen? Alles is mogelijk! Het is een gezellig team en een leuke bijkomstigheid is ook dat je kind of kleinkind gratis
mag overblijven!
Mocht je meer informatie
willen hebben, kom gerust
even langs bij ons!
Of bellen mag ook altijd:
0620213685
Met vriendelijke groet,
Marieke van Hemert
TSO de Werft
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