
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 6 (5 oktober 2015) 
 

 

 

Beste ouders / verzorgers 

 

Dag van de leraar 
Vandaag werden de leerkrachten van bs De Veste blij verrast. Vele leerlingen hadden voor de  

leerkracht een zelf versierde ster gemaakt en die opgeplakt bij de deur van het lokaal. 

     
 

En als kers op de taart ontvingen de leerkrachten ook nog een heerlijke slagroomtaart. 

 
Wij willen alle kinderen en ouderraad hartelijk bedanken voor de superleuke verrassing. 

Dit geeft ons weer extra energie. 

 

Ouder gezocht voor kascontrole ouderraad  
De ouderraad is op zoek naar een ouder die de kascontrole zou willen uitvoeren t.b.v. het 
financieel overzicht van de OR van afgelopen jaar. 
Deze controle kan, in overleg, overdag of ’s avonds plaatsvinden en zal hooguit 1 of 1½ uur 
duren.  
Bij deze controle is natuurlijk ook Anita van Dongen (penningmeester) aanwezig.  
Heeft u interesse, dan kunt u een mail sturen naar ouderraad@bsdeveste.nl  
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Sparen voor de schoolbieb 

 
Mini Kunstclub 
Wat is de Mini Kunstclub? 
Elke eerste zaterdag van de maand, kunnen alle kinderen uit Waalwijk een omstreken van 4 
t/m 6 jaar naar het Kunstencentrum in de Irenestraat in Waalwijk komen.  
De Mini Kunstclub is een speelse manier om kinderen in aanraking te laten komen met dans, 
theater, muziek en beeldende kunst en staat altijd in het teken van een leuk thema wat de 
kinderen erg aanspreekt.  
 
Ouders en kinderen kunnen vanaf 9.30 binnen lopen. Wij hebben de entree met het thema 
aangekleed en met muziek omlijst, om de sfeer er vast in te brengen.  
Om 10:00 uur verzamelen alle kinderen in de theaterzaal en worden door een van onze 
docenten meegenomen door middel van bewegen, luisteren en verbeelden in het thema dat 
van toepassing is. 
Na deze introductie mogen alle kinderen in de ballenbak graaien. Ieder kleur staat voor een 
discipline (dans, theater, kinderatelier, muziek). Per Mini Kunstclub komen telkens 2 
disciplines aan bod. Het kinderatelier is elke Kunstclub een onderdeel. Daarna gaan de 
kinderen verder in de discipline van de gekleurde bal die ze gepakt hebben. De ene keer 
maken ze prachtige kunstwerken, de andere keer bespelen zij instrumenten. Soms mogen de 
jongens en meisjes zich helemaal uitleven tijdens de dansles of worden de kinderen 
omgetoverd in hun eigen favoriete fantasiefiguur tijdens de theaterles.  
 
Onze professionele docenten zorgen voor de juiste sfeer en het juiste gevoel om de 
creativiteit van de kinderen tot volle uiting te kunnen brengen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
U als ouder kunt met een gerust hart een boodschapje in het centrum doen, of even relaxen 
in onze ontmoetingsruimte met de krant en een kopje koffie. 
De kinderen hebben een inspirerende ochtend en zijn een ervaring rijker.  
De data en thema’s voor dit schooljaar zijn: 
3 oktober: circus 
7 november: wilde westen 
2 januari: winter wonderland 
6 februari: ridders en kastelen 
5 maart: lentekriebels 
2 april: avonturen/jungle 
4 juni: het mysterieuze bos 
2 juli: de zomerse zon 
 
Wij hopen u en uw kinderen in het Kunstencentrum te mogen ontvangen tijdens de Mini 
Kunstclub.  
Tot snel ziens! 
 
Team KCW 

 


