
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 9 (  17 november 2015) 
 

 

 

Beste ouders / verzorgers 

 

Kanjertraining 
Na twee zeer inspirerende studiedagen zijn wij klaar om met de kanjertraining te 

beginnen.  
Het is erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de 

school en  hoe u daar thuis mee om kunt gaan en dat u op de hoogte bent van 

de grenzen die we hanteren op school. De Kanjertraining neemt kinderen en hun 

opvattingen zeer serieus en wij willen u als ouders daar nadrukkelijk bij 

betrekken. Wij verwachten dan ook van ieder kind een ouder(s) op de 
ouderavond.   

De ouderinformatieavond  Kanjertraining wordt gehouden op woensdag 18 

november  (morgen) van 20.00-22.00 uur in de aula van onze school. De avond 

wordt geleid door Gerard Weide, de bedenker van de  Kanjertraining.   

Vanaf 19.45 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee.                                                                  
 

Sporten na school 
De activiteit ‘Sporten na school’ op 2 december a.s. gaat 

niet door aangezien de buurtsportcoaches op deze middag 

een bijeenkomst hebben. 9 en 16 december gaan wel door. 

 
 

 

 

 

 

 

Oudertevredenheidspeiling 
Heeft u nog gedacht aan het invullen van de oudertevredenheidspeiling? 

Voor ons is dit heel belangrijk. Tot nu toe heeft een kwart van de ouders de 

peiling ingevuld. Dit vinden wij vrij weinig. Dus wij vragen u vriendelijk even de 
tijd te nemen om dit in te vullen. Het gaat tenslotte om het onderwijs dat wij aan 

uw kind geven. U wilt toch graag dat wij dat goed doen! Daarom is uw mening zo 

belangrijk voor ons. U heeft nog tot 23 november de tijd. Bent u de 

inloggegevens kwijt dat kunt u ons een mail sturen. Wij sturen u dan alle 

gegevens nogmaals toe. 
En…..onder alle deelnemers verloten wij een lekkere taart. 

 

 
Wij stellen ons voor: De MR van bs De Veste! 
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De MR heeft ondertussen alweer een keer vergaderd. Het eerste gedeelte van 

 
deze vergadering was samen met de ouderraad en ging o.a. over de evaluatie 

van de fusie. Ook kwam de verkeersveiligheid rondom de school aan bod. 

De notulen van de vergaderingen kunt u voortaan lezen op de site onder het 

kopje ouders /MR. (niet meer op het prikbord in de gang) 

U kunt ons bereiken via mr@bsdeveste.nl . Natuurlijk kunt u ook een van ons 
aanspreken . Onze gegevens staan op de site. 

De vergaderdata van MR kunt u vinden in de informatiekalender. 

De vergadering van 7 december komt te vervallen. 
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