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_______________________________________________

Beste ouders en verzorgers,
Het schooljaar zit er echt bijna op. Terwijl de meeste leerlingen weer gewend zijn aan het dagelijkse ritme van
school, de eikenprocessierups toch weer voor jeuk zorgt, het zonnige weer hopelijk toeneemt en de
voorbereidingen voor schooljaar 2020-2021 in volle gang zijn, is de zomervakantie in zicht.
Na de zomervakantie starten we weer met de klassieke schooltijden. Wat we meenemen uit de afgelopen
periode is de inloop voor alle groepen. We hebben gemerkt dat de binnenkomst van de leerlingen op deze
manier prettig verliep. Hun zelfstandigheid, de spreiding en de rust die het met zich meebracht willen we graag
behouden. De groepen maken na de zomervakantie ook nog steeds gebruik van de verschillende ingangen.
Vanwege alle nieuwe groepen en de interne verhuizingen is er een nieuw schema (verderop in de brief)
gemaakt waarop staat beschreven wie via welke deur naar binnen moet komen.
Na de zomervakantie zal er nog een evaluatie volgen over de ‘corona-tijd’. We zijn benieuwd naar uw
ervaringen en ideeën. Vooral ook met de blik richting de toekomst en het ‘stel dat’-scenario.
Volgend schooljaar zijn er 15 groepen, enkele nieuwe collega’s en wat verschuivingen in het gebouw. De
teamkamer wordt een klaslokaal, de kluis wordt deels een teamkamer en deels een onderwijsruimte om met
groepjes leerlingen te werken en de Kober-lokalen krijgen ook een upgrade.
Daarnaast starten we volgend jaar met Parro, onze nieuwe schoolapp (voor bijv. foto’s uit de klas,
ouderavonden plannen, de jaarkalender, etc.) We hopen hiermee korte communicatielijnen uit te zetten en
ook eenduidigheid te creëren. Ook gaan de groepen 3-4-5-6 aan de slag met de nieuwe rekenmethode Wereld
in Getallen (versie 5). Bij de implementatie worden we begeleid door externe deskundigen zodat de overstap
van de ene naar de andere methode soepel verloopt. Groep 7 en 8 houden nog gewoon de huidige methode.
Volgend schooljaar gaan we ook een zoektocht starten naar een nieuwe methode voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van onze leerlingen. We zullen gaan onderzoeken welke methodiek goed past bij de Werft. We
houden u in het nieuwe schooljaar op de hoogte van alle ontwikkelingen die verder zullen volgen.
Tot slot wil ik al onze 327 leerlingen bedanken omdat wij hun juf of 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 dan gaan we met z’n allen genieten van een heerlijke
zomervakantie. Hopelijk zien we elkaar allemaal weer in goede gezondheid op maandag 24 augustus!
Hartelijke groet,
Namens het team van De Werft
Martijn van Ooijen
Directeur De Werft
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Algemeen
_______________________________________________

Schooltijden
Om dat het al een tijdje is geleden, toch nog even de schooltijden die na de vakantie gelden:
Ochtend
Ma Di Do Vr
Wo

inloop
08:30 - 08:45
08:30 - 08:45

Middag
les
08:45 - 12:15
08:45 - 12:15

inloop
13:20 - 13:30

les
13:30 - 15:30

Naar binnen en naar buiten gaan
Voorlopig blijven we nog wel even op dezelfde manier naar binnen en naar buiten gaan.
Groepen 2020-2021

Naar binnen / buiten via

12 A

Marjan / Will

Buitendeur eigen lokaal

Via zwarte hekje naast het Koberpleintje

12 B

Carla

Buitendeur eigen lokaal

12 C

Marianne / Mirjam

Buitendeur eigen lokaal

Aan de achterzijde van school bij de moestuinen.
i.v.m. de veiligheid willen we dat ouders niet met de auto
achter de school komen. Parkeer uw auto elders in de
wijk en kom uw kind vervolgens te voet ophalen.

12 D

Marja / …

3A

Anja Z / Nicole
Via centrale onderbouw ingang

3B

Miriam / Ied

4

Anja M / Eugenie

4/5
5

Ouders staan met voldoende onderlinge afstand op het
plein, leerlingen komen zelfstandig naar binnen.

Janneke / Angela

Via buitendeur van de klas
= oude teamkamer

Aan de achterzijde van school bij de moestuinen.
i.v.m. de veiligheid willen we dat ouders niet met de auto
achter de school komen. Parkeer uw auto elders in de
wijk en kom uw kind vervolgens te voet ophalen.

Linda / Isabel

6A

Yarah

6B

Margot / Lidwien

7A

Chantal V

7B

Marleen / Carien

8A

Luuk

8B

Kim

Via centrale bovenbouw ingang

Het zou fijn zijn als deze grote kinderen zoveel mogelijk
zelfstandig naar school toe komen.

Schoolapp: Parro
In het nieuwe schooljaar gaan we gebruik maken van de schoolapp ‘Parro’. Met Parro kunt u de dagelijkse
activiteiten van uw kind op school volgen. U ontvangt bijvoorbeeld foto's of andere updates vanuit de groep.
Ook kunt u zich opgeven om mee te doen met activiteiten of u inschrijven voor ouderavonden. Als dit allemaal
goed verloopt, bekijken we of het nodig is om nog meer opties te verkennen. Vanaf 19 augustus stappen we
helemaal over op deze app en wordt klasbord niet meer gebruikt (we zullen nog wel gebruik blijven maken van
het mailen via ParnasSys). In de laatste week van de zomervakantie ontvangt u een mail met daarin een
koppelcode. Deze code heeft u nodig om toegang te krijgen in de app.
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Ouder-kind-gesprekken
Volgend schooljaar gaan we ten aanzien van de oudergesprekken wat aanpassingen doen. Op een aantal
momenten in het jaar gaan we gesprekken voeren waar de leerling (uit groep 678) zelf ook bij aanwezig is. De
leerlingen zijn in ieder geval bij het kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar en bij het
eindgesprek aan het eind van het schooljaar. Voor groep 8 geldt dat ze zelfs bij alle gesprekken aansluiten. Wij
vinden het krachtig en passend om leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces/doelen. Tijdens de
gesprekken waar de leerlingen bij zijn, zullen we dus met, en niet over hen praten. Soms kan het beter zijn om
ook een keer zonder de aanwezigheid van uw kind te praten, dan maken we daar een aparte afspraak voor.

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. We zullen komende woensdagochtend buiten uitstallen. Daarna zullen we de
overgebleven gevonden voorwerpen een andere bestemming geven.

Doorschuifmiddag
Om toch ook nog even kennis te maken met de nieuwe juf of meneer gaan alle kinderen op donderdagmiddag 9
juli kennismaken. Van 13:00 tot 14:30 zitten ze allemaal alvast eventjes in hun nieuwe lokaal met hun nieuwe
leerkracht. Voor groep 7 is inmiddels bekend geworden dat juf Carien Meeuwisse samen met juf Marleen de
groep zal gaan draaien. Zij zal ook op deze middag kennis komen maken.

Verkeer rondom school
De laatste tijd neemt de drukte van het verkeer rondom school weer toe. Het levert soms gevaarlijke situaties
met bijbehorende irritaties op. Het zou fijn zijn als u toch probeert niet precies voor de hekken te parkeren om
de kinderen af te zetten. Kom als het mogelijk is met de fiets of te voet. Bent u met de auto, stop net even wat
verder van school en laat ze het laatste stukje zelf lopen of loop gezellig even met ze mee. Dit zorgt voor een
veiligere situatie rondom school.

Extra
_______________________________________________

De VakantieBieb
De VakantieBieb is een zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en luisterboeken voor
jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de
Bibliotheek. In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap.
Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op
het schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met 31 augustus. De verwachting is dat
de app voor Android binnenkort ook beschikbaar is via Google Play. Kijk voor meer info op www.vakantiebieb.nl.
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