
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 3 (8 SEPTEMBER 2015) 
 

 

 

Beste ouders / verzorgers 

 

Bedankt ouderraad en Samen Top 
Afgelopen vrijdag 4 september hebben we De Veste op een feestelijke manier geopend. De 

kinderen hebben een fantastische dag gehad en hebben een schitterende dansvoorstelling 

gegeven die druk werd bezocht door de ouders. Een speciale dank aan de ouderraad die 

hiervoor heel veel werk heeft verricht. 

Ook een compliment voor de schitterende ballonbogen die door Samen Top zijn gemaakt. 

 
 

Taakverdeling Intern Begeleider (IB’er) 
De Intern Begeleider (IB'er) is binnen een onderwijsinstelling voor primair onderwijs belast 

met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school. 

Op bs De Veste zijn de IB’ers Marijke Ligtenberg en Cecilia Snels. Heeft u vragen omtrent de 

zorg van uw kind dan kunt u bij hen terecht. Wie van de twee  u moet benaderen vindt u in het 

lijstje hieronder. 

 

Marijke Ligtenberg – van Esch Cecilia Snels - Reuvers 

Groep 1/2  Gonnie en Diana Groep 1/2  Pascal en Gerry 

Groep 3 Lidewij en Coleta Groep 1/2 Yvonne 

Groep 4/5 Simone en Marja Groep 3 Ingrid en Alice 

Groep 7  Judith Groep 4 Gerda en Cindy 

Groep 8  Fleur en Sanne Groep 5 Natasja en Petra 

Groep 8 Jadine Groep 6 Rianne en Shirley 

 Groep 6 /7 Roos en Kees 

 

Marijke Ligtenberg – van Esch 

(werkdagen maandag donderdag) 

marijkeligtenberg@bsdeveste.nl  

Cecilia Snels - Reuvers 

(werkdagen maandag, dinsdag, woensdag) 

ceciliareuvers@bsdeveste.nl  

  
 

mailto:marijkeligtenberg@bsdeveste.nl
mailto:ceciliareuvers@bsdeveste.nl


 

 

 

 

 

 

Nieuws van het overblijfteam 

 
Ouders van nieuwe leerlingen die informatie willen hebben over het overblijven op onze 

school kunnen een overblijffolder meenemen. Deze staan in een rekje tegenover de witte 

overblijf brievenbus bij de hoofdingang. 

Ouders vragen of ze meerdere overblijfkaarten tegelijk kunnen kopen. Dit mag natuurlijk 

altijd, als de laatste kaart vol is geven wij hem aan uw kind mee. We proberen zeker bij de 

kleinste kinderen de overblijfkaart in de tas of broodtrommel te stoppen. 

We willen nogmaals benadrukken dat in overleg met de directie , het team en overblijfteam is 

besloten dat alleen ontbijtkoek, eierkoek, krentenbol, kaas, worst, worstenbrood, toast of 

cracker mee mag worden gegeven tijdens het overblijven, dus geen andere koeken, donuts of 

snoep. 

Wij zorgen iedere dag voor een snoepje en regelmatig voor een andere traktatie. 

 
Groetjes het Overblijfteam. 

 

Sanne Bloemendal 
In de informatiekalender (één na laatste bladzijde) staat helaas de achternaam van Sanne 

verkeerd genoteerd. Sanne heet geen Boemendal maar Bloemendal. 

 

Zwangerschapsverlof 
Met ingang van a.s. vrijdag 11 september gaat juffrouw Françoise met zwangerschapsverlof. 

Wij wensen haar een fijne tijd toe en zien haar graag terug in 2016. 

 

Spek de clubkas van het Sinterklaas Comité Waspik 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dé Grote Sport Na School Kick Off 2015!!  
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, hopelijk is iedereen weer klaar voor de start want 

we beginnen het schooljaar meteen actief! Op woensdag 23 september organiseren we DE 

Grote Sport Na School Kick Off 2015!! Tijdens deze leuke en sportieve middag zullen  

verschillende verenigingen waaronder o.a. tennis, judo, voetbal, triathlon, 

tafeltennis, freerunning, vechtsport, turnen en golf de kinderen kennis 

laten maken met de verschillende takken van sport.  

Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zich gratis inschrijven voor dit leuke 

en sportieve evenement. De middag zal starten om 13.30 en eindigt  om 

16.00.  
Wil jij ook graag meedoen aan de Grote Sport Na School Kick Off? Dat 

kan! Schrijf je dan nu in op www.waalwijksportief.nl maar LET OP: Wie 

het eerst komt, wie het eerst maalt…. 

Datum: woensdag 23 september 
Locatie: De Gaard 2, 5146 AW Waalwijk (Sporthal de Slagen). Tijd: 13.30 tot 16.00 
 

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Niki van Weert, Femke van 

der Velden of Guido Timmermans. 

 

Met vriendelijke groet, 
Het Buurtsportcoach Team Waalwijk 
 
Niki van Weert  (niki@beweegburo.nl)  
Femke van der Velden (femke@beweegburo.nl)  
Guido Timmermans (guido@beweegburo.nl)  
Wim Smits, Erdem Altin, Yuri Engels, Tjalle Hoogsteen  

 

Open dag Overdiepse Polder 
 

De werkzaamheden in het rivierverruimingsproject Overdiepse Polder zijn zo goed als klaar. 

Het waterveiliger maken van Nederland komt steeds dichterbij. Wat betekent het project 

Overdiepse Polder voor Nederland? Waarom is het terpenplan bedacht? Hoe vaak kan de 

polder overstromen? Wat is het uitzicht vanaf een terp? Op zaterdag 12 september tussen 

11.00 en 16.00 uur krijgt u antwoord op deze vragen. Waterschap Brabantse Delta en zijn 

partners houden een open dag waarbij u de werkzaamheden van dichtbij kan bekijken en deel 

kan nemen aan leuke activiteiten. Toegang is gratis.  

Programma  
Tijdens de open dag ervaart u de dagelijkse werkzaamheden in de polder en krijgt u uitleg 

over het project en het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Daarna kunt u per fiets, boot, 

huifkar of wandelend het gebied verkennen. Het westelijke deel van de Overdiepse Polder 

wordt afgesloten voor autoverkeer. In dit gedeelte zijn twee boerderijen te bezichtigen. In het 

oostelijke deel is de laatste boerderij open als tussenstop voor fietsers en om een blikje in de 

stal te werpen. 
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Een greep uit het programma:  

 Een wandel- of huifkarroute van 3 kilometer in het westelijke deel van de polder 

 Een vaarroute vanaf de jachthaven met gidsen aan boord 

 Een fietsroute van x km (rondje polder) 

 Om 11.30 uur, 13.00 uur en 14.30 uur kunt u fietsen onder leiding van een gids, 

startpunt: informatiecentrum 

 Bezoek aan drie nieuwe boerderijen op een terp 

 Leuke activiteiten voor kinderen, waaronder blote voetenpad en kalfjes aaien  

 Proeven van diverse hapjes van de boerderij 

 Voorlezen door de boerin 

 Bekijken van diverse films en foto’s 

 Diverse stands met informatie 

Meer informatie op: 
http://www.brabantsedelta.nl/evenementen/2015/09/komt-u-naar-de-open-dag-overdiepse-polder.html  
 

Fleur-op (obstakel) Run 

Beste mensen,  

Wie gezond is kan zich meestal moeilijk voorstellen hoe het is om ernstig ziek te zijn. Tot dat 

het dichterbij komt, zoals in je eigen dorp. Je staat hierin als buitenstaander vaak machteloos.  

 

Wij willen graag als dorpsgenoten de families die hier helaas mee te maken hebben een hart 

onder de riem steken. Daarom willen we ook dit jaar de Fleur-op (obstakel) Run organiseren 

om geld in te zamelen voor twee belangrijke goede doelen. 

Deze sportieve run wordt georganiseerd op zondag 20 september 2015 en is net als vorig jaar 

voor kinderen en volwassenen.  
 

Het zal weer een parcours worden waarbij meerdere obstakels 

genomen dienen te worden. Denk hierbij aan klimmen over 

hooibalen, slootje springen en onder een net door tijgeren.  

 

Vooraf of tijdens de run beslis je zelf hoe vaak je het parcours 

doorloopt. Je mag rennen of wandelen, dat bepaal je zelf. 

 

De Fleur-op Run vindt plaats in de Carmelietenstraat te Waspik, tegenover de 

Theresiakerk. 

De loop voor kinderen tot 12 jaar start om 13.00u. Deze ronde is 1 km. Voor jongeren vanaf 

12 jaar en volwassenen  begint  de run om 14.00u . Deze ronde is 2,5 km. Bij aankomst op het 

terrein kun je de inschrijfkosten aan de organisatie betalen. De kosten (donatie) bedragen 

€5,00 per deelnemer.  

 

http://www.brabantsedelta.nl/evenementen/2015/09/komt-u-naar-de-open-dag-overdiepse-polder.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag van tevoren aanmelden via  h.v.d.werken@kpnplanet.nl , maar op de dag zelf 

aanmelden is ook mogelijk.     

De opbrengst van deze dag komt geheel ten goede aan 
 

Stichting Make A Wish    &    Stichting Haarwensen 

 
Jij doet toch ook mee….!! 

 
Eventueel haardonatie op deze dag is ook mogelijk. 

  

De Fleur-op Obstakel Run 2015 wordt mede georganiseerd door triathlon en loop vereniging 

Maresia 

 
Volg ons op facebook pagina Fleur-op obstakel run 2015. 
 
Deelname is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade.  
 
 

 

 
Beste ouders, verzorgers van groep 6 t/m 8, 

 

Begin januari start ik bij Den Bolder weer met een leuke typecursus voor kinderen van groep  

6 t/m 8. In 12 lessen leren de kinderen met 10 vingers blind te typen. De lessen vinden 

plaats op woensdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur. 

 

Het zijn persoonlijke, kleinschalige groepslessen met een leuk afwisselend programma van 1 

uur. Tijdens de lessen willen we ook aandacht besteden aan basisvaardigheden Word. 

Naast deze lessen wordt van de kinderen verwacht dat ze dagelijks ongeveer15 minuten 

(thuis) oefenen. We werken met een nieuw GAAF online computerprogramma via het 

internet. Het programma is speciaal op kinderen gericht. Duidelijke uitleg, interactie,  
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leerspelletjes, begeleiding via email en een hoog percentage geslaagden zijn kenmerkend 

voor deze typecursus! Na 12 lessen volgt een examen! 

Deze cursus is ook uitermate geschikt voor kinderen met dyslexie! 

 

Schrijf je nu in!  

Nu uw kans om uw zoon of dochter in te schrijven! Meer info op www.typ4fun.nl  

of bel naar 06-50670612 of https://www.facebook.com/Typ4fun  

 

Graag tot ziens bij Typ4fun! 

http://www.typ4fun.nl/
https://www.facebook.com/Typ4fun

