
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 7 ( 19 oktober 2015) 
 

 

 

Beste ouders / verzorgers 

 

Fietsverlichtingsactie 
In de week van 2 t/m 6 november houden wij onder het motto 

‘Straatverlichting aan? Fietsverlichting aan!’ een fietsverlichtingsactie om de 

kinderen van goede verlichting bewust te maken. 

Binnenkort gaat de wintertijd weer in. Dat betekent dat veel van onze 

leerlingen weer in het donker op de fiets naar school gaan. Wist u dat het 

risico om in het donker te worden aangereden met 20% afneemt wanneer een 

fiets goed verlicht is? Daarom doen wij mee met de ANWB Lichtbrigade 

fietsverlichtingsactie. 

Tussen 2 en 6 november gaan wij met een aantal vrijwilligers de fiets van alle 

leerlingen (vanaf groep 5) controleren op goede fietsverlichting en een aantal 

andere veiligheidsaspecten. Kunt u ervoor zorgen dat uw kind die dag met de 

fiets naar school komt? De precieze datum krijgt u nog door van uw 

leerkracht. 

Samen maken we het verkeer veiliger en zijn alle fietsen weer klaar voor de wintertijd! 

 

Verkeersouder 
Nog steeds zijn wij op zoek naar een ouder (of ouders) die 

mee wil denken en werken aan de verkeersveiligheid voor de 

kinderen van bs De Veste. 

 

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! 

 

Wat doet de Verkeersouder nog meer? 

- De verkeersouder houdt de verkeersveiligheid van kinderen op de agenda van de school; 

- Vertolkt gevoelens van ouders; 

- Is de brug tussen ouders, school, gemeente, politie, wijk- en dorpsraden en VVN-afdeling; 

- Doet het werk samen met: andere ouders, leerkrachten, schoolleiding en derden. 

Help ons! We hebben u hard nodig! 

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Vraag het ons gerust! 

 
 

Financieel jaaroverzicht ouderraad  
Het financieel overzicht is, samen met  Angela van Hooren en  Mariska Bergmans gecontroleerd 
en goedgekeurd. Waarvoor dank.  
Het overzicht ligt ter inzage bij de directie. 
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Overblijven 
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. 

 

Stratenloop voor de jeugd in Waspik 
Eerst maar even voorstellen, wij zijn Dré ,Jos en René en organiseren al jaren het hardlopen 

voor jong en oud in Waspik. 

Wij beginnen altijd om half twaalf voor groep één tot en met vier en om tien over half twaalf 

voor groep vijf tot en met acht. Maar van te voren gaat iemand met jullie vanaf 11 uur een 

heuse ‘warming-up’ doen. 

Verder krijg je als je over de finish bent een fijne warme 

traktatie en een glas ranja en een medaille natuurlijk. En 

voor iedere eerste drie is er een heuse beker te verdienen. 

En alsof dat nog niet genoeg is, jullie kunnen helemaal 

voor niks meedoen. 

Wij hopen dat jullie op 29 november naar Waspik-Boven 

komen bij buurthuis ’t Schooltje aan de Carmelietenstraat 

om mee te doen aan deze gezellige loop.  

En mochten je ouders het leuk vinden om ook mee te doen met de stratenloop ; voor hen gaat 

de stratenloop om  half één van start en ook zij zijn van harte welkom.  

Tot zondag 29 november en groeten, 

 

Jos , Dré en René. 

 

Oudertevredenheidspeiling 
We vinden het van belang om met enige regelmaat uw mening over onze school te weten te 

komen. Dit doen we met behulp van de oudertevredenheidspeiling. 

Het is alweer een tijd geleden dat we binnen onze school de oudertevredenheidspeiling 

hebben afgenomen. Dat gebeurt digitaal.  

Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening. We hopen dat elke ouder en verzorger de moeite 

wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. U heeft de mogelijkheid om van 9-23 november de 

vragenlijst in te vullen. 

Informatie m.b.t. het inloggen en invullen van de vragenlijst ontvangt 

u op papier dat aan uw kind wordt meegegeven.  
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Volleybalvereniging ATAK’55 op zoek naar talenten 

 


