
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 4 ( 18 september 2015) 
 

 

 

Beste ouders / verzorgers 

 

Nieuwsflits van de ouderraad 
Op de eerste maandag van het nieuwe schooljaar hebben we feestelijk getoost op de opening 

van onze nieuwe school De Veste.  

De kinderen waren blij verrast met het kleurige fruittrommeltje voorzien van het logo met 

daarin iets lekkers en daarnaast het schaduwdoek dat in de vakantie  is geplaatst boven de 

zandbak. 

Beiden verzorgd door de ouderraad, we hopen dat de kinderen er veel plezier van zullen 

hebben. 

Verder vonden wij als ouderraad de 

feestdag, verzorgd door Dans in school, 

een groot succes en hebben genoten van 

het plezier dat de kinderen hebben gehad 

met de voorbereidingen en de voorstelling. 

Wij hebben er zin in dit nieuwe schooljaar 

en hopen nog veel activiteiten met veel 

plezier te mogen organiseren. 

Nog even een vraag aan alle 

ouders/verzorgers: We willen graag een 

versierclub  vormen  

voor activiteiten als Kerstmis, Sinterklaas, Carnaval, de themakasten, enz. 

Diegenen die graag creatief bezig zijn en willen helpen kunnen zich hiervoor opgeven 

op: ouderraad@bsdeveste.nl 

 

Namens de Ouderraad 

 

Ontruimingsoefening 
Zoals in de informatiekalender staat vermeld houden wij op maandag 

21 september een ontruimingsoefening. Dit betekent dat we de 

kinderen van tevoren uitleggen wat de bedoeling is en de ontruiming 

ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.  

Daarna zullen we evalueren hoe de ontruiming is gegaan. Later in het 

jaar zullen we dit nog een keer doen. 

 

Portfolio’s 
Vorige jaren maakten de Jacinta gebruik van portfolio’s. We hebben nu echter besloten om de 

portfolio’s af te schaffen. De kinderen die hun map al mee naar school hadden genomen 

krijgen hem weer mee. Had uw kind deze nog niet meegenomen dan kan de map thuisblijven. 

 

Verkeersouder 
Wij zijn op zoek naar een verkeersouder(s).  

Verkeersouders hebben verkeersveiligheid hoog op de agenda, helpen bij de uitvoering van 

activiteiten en vragen aandacht voor verkeersveiligheid. In de directe omgeving van de school 

en op de school-thuisroute. Verkeersouders zijn onmisbaar!  
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Wil je werken aan een verkeersveilige school- en woonomgeving voor alle kinderen? Maak 

dan een verschil en meld je aan als verkeersouder. En verander zo samen met 3.000 

verkeersouders de verkeerschaos rond de basisschool. Als verkeersouder maak je een 

belangrijk verschil in de verkeersveiligheid rondom scholen. Je pakt taken op in 

samenwerking met de school en maak je sterk voor:  

- een veilige schoolomgeving;  

- het betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun kinderen;  

- goed verkeersonderwijs;  

- veilige school-thuisroutes.  

 

Interesse: laat het ons weten via mail info@bsdeveste.nl  of telefoon 0416-315000 

 

Verkeersituatie rondom de school 
Graag willen wij u op enkele maatregelen wijzen: 

 Aan de schoolkant van de Couwenbergstraat is een stopverbod. Aan de andere kant 

van de Couwenbergstraat mag wel worden gestopt, maar we willen u vragen dat in 

ieder geval niet te doen tussen de reflecterende “verkeersmaatjes” die aan de 

lantaarnpalen hangen. Overstekende en fietsende kinderen kunnen dan zo veilig 

mogelijk op het schoolterrein komen. 

 Op verschillende plaatsen wordt duidelijk gemaakt dat er een “schoolzone” is. Dat 

betekent: Opletten!!!! Kinderen kunnen onverwachte acties uitvoeren. 

 Bij de kleuteringang aan de Prins Bernhardstraat is een “Kiss and Ride” zone. Daar 

mag alleen worden gestopt om kinderen uit en in te laten stappen. 

 

Tot slot: we hebben groot vertrouwen in onze ouders. Tot op heden merken wij dat u 

bijzonder goed rekening houdt met de veiligheid van de kinderen. Dank u! 

Tip: Wilt u deze informatie ook doorgeven aan anderen die uw kind wel eens ophalen? 

 

Studiedagen Kanjertraining 
Op de kalender staat dat op vrijdag 13 november en maandag 16 november studiedagen 

staan gepland. Het team gaat de training volgen om Kanjertraining te mogen geven.  

De kinderen zijn die dagen dus vrij 

De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de 

leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de 

klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).  

Op woensdag 18 november is er een informatieavond voor de ouders om 19.30u.  

We vinden het erg belangrijk dat u hierbij aanwezig bent. Dus noteer alvast deze datum  in uw 

agenda. 
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