
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 8 ( 9 november 2015) 
 

 

 

Beste ouders / verzorgers 

 

Oudertevredenheidspeiling 
Vorige week heeft u een schrijven ontvangen 

m.b.t. de stappen die u moet ondernemen om het 
onderzoek in te vullen. Als het goed is heeft u een 

mail gekregen om een wachtwoord aan te maken 

(woensdag 4 november) en een mail om deel te 

nemen aan het onderzoek (maandag 9 november). 

Voor ons is het heel erg belangrijk dat wij de 
mening van de ouders horen. Daarom vragen wij u 

om deze lijst in te vullen zodat wij het onderwijs 

voor uw kind of kinderen zo optimaal mogelijk 

kunnen maken. 

Ook vinden wij het belangrijk dat we van zoveel 

mogelijk ouders hun mening te horen krijgen. 
Daarom verloten we een heerlijke taart onder alle ouders  die de peiling 

invullen. 

 

Nieuws van het overblijfteam 
In overleg met de directie, het team en overblijfteam is besloten dat je alleen 

onderstaande tijdens het overblijven mee mag nemen : 

Ontbijtkoek, eierkoek, krentenbol, kaas, worst, worstenbrood, toast en cracker. 

Dus geen Bifi worstjes, donuts of andere koeken en snoep. 
Snoep in de klas getrakteerd mag niet tijdens het overblijven worden opgegeten. 

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

 

Het overblijfteam. 

 

 

Rolsteiger  

Wij zijn op zoek naar rolsteiger die wij voor één dag zouden mogen lenen. 

De lampen in de kleutergroepen willen we vervangen en 

wij kunnen niet bij de lampen bovenin komen met een 

gewone trap. 

Heeft u een rolsteiger en kunt u die een dag missen dan 

zouden wij deze graag even willen gebruiken. Bel (0416-
315000) of mail (info@bsdeveste.nl) ons dan even. 
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Protocol communicatie en beeldmateriaal 
Deze week krijgt uw kind het protocol communicatie en beeldmateriaal op papier 

mee naar huis. Wij vragen u dit aandachtig door te lezen en het laatste blad in te 

vullen (per gezin) en bij de leerkracht van uw kind in te leveren. 

Hier wordt gevraagd of u toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s op 

internet of in presentaties voor onderwijskundige doeleinden.  
Ook wordt gevraagd of u toestemming geeft voor video-opnames die worden 

gemaakt voor onderwijskundige doeleinden of gedane projecten of activiteiten 

om deze aan de medeleerlingen te tonen. 

 

 

Vrijwilligers gezocht Contour de Twern 

 

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIG(ST)ERS GEZOCHT 
die hun (opvoedings)ervaring willen inzetten  voor jonge gezinnen 
  

ContourdeTwern zoekt enthousiaste vrijwillig(st)ers om een gezin met jonge 

kinderen te ondersteunen en/of ouderbijeenkomsten te organiseren en uit te 

voeren. 

 
Wij vragen van de vrijwillig(st)ers ervaring met opvoeden, affiniteit met jonge 

kinderen en ongeveer 1 à 2 uur per week beschikbaarheid.  

 

Wilt u uw ervaring omtrent opvoeding inzetten in gezinnen? Word dan vrijwilliger 

bij het project  TOV (Thuis Ondersteuning met Vrijwilligers). 
 

Wij bieden: 

 gratis training; 

 professionele begeleiding en intervisie; 

 informatieve themabijeenkomsten; 

 contact met andere vrijwilligers. 
  

Interesse? 

U kunt zich aanmelden bij Dulcie Huiskes van ContourdeTwern Waalwijk via 

telefoon 06-83 69 29 32 of door een mail te sturen naar: 

dulciehuiskes@ContourdeTwern.nl   
  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dulciehuiskes@ContourdeTwern.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op WaalwijkSportief vind je de gratis activiteiten van sportverenigingen en sportaanbieders 

in de gemeente Waalwijk. Via WaalwijkSportief kun je direct inschrijven om deel te nemen 

aan een sportactiviteit. 

De volgende sportactiviteiten worden op dit moment* aangeboden: 
 

 Mountainbiken.  Door Maresia triathlon en loopvereniging uit Waalwijk. 

 Gymnastiek / turnen. Door turnschool Alianza uit Waspik. 

 Tennis.   Door tennisclub Raoktum uit Sprang-Capelle. 

 Handbal.   Door handbalvereniging Tachos uit Waalwijk. 

 Sport na School.  Door team Buurtsportcoaches  

 

*  Het aanbod kan afwijken door de tijd die is gelegen tussen inzending en publicatie. Maar er 

worden regelmatig nieuwe sportactiviteiten op de site geplaatst. 
 

Schrijf je als volgt in: 

Heb je al een account aangemaakt, klik dan aan de rechterkant van de site op ‘direct 

inloggen’. 

Wil je inschrijven, maar je hebt nog geen account? Maak dan eerst een account aan. Klik op 

de button ‘aanmelden account’, vul je gegevens in en bevestig de e-mail die je ontvangt. 

Daarna kun je inschrijven. 

 

Ben je op zoek naar een leuke sport of wil je eens kennismaken met een andere sport, kijk dan 

regelmatig op www.waalwijksportief.nl voor het aanbod aan gratis sportkennismaking. 

 

 

 


