
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 10 (  27 november 2015) 
 

 

 

Beste ouders / verzorgers 

 

Sinterklaas leest voor 

 
WAALWIJK – Hoog bezoek in de bibliotheek! Sinterklaas komt langs in de bibliotheek en 
leest voor over zijn eigen belevenissen. Kom je ook luisteren? 

 
Deze tijd is altijd erg druk voor Sinterklaas en zijn 

Pieten. Maar het lezen van een goed boek, daar maakt 

de Sint graag tijd voor vrij! Om zoveel mogelijk 
kinderen te kunnen voorlezen, maakt Sinterklaas een 

rondje langs de bibliotheken. Kom jij ook luisteren naar 
zijn verhaal? 

 
Waar en wanneer? 

Woensdag 2 december van 14.00 tot 14.45 en van 15.00 tot 15.45 uur in de Bibliotheek 
Waalwijk. De toegang is gratis. Aanmelden kan via waalwijk@bibliotheekmb.nl.  

Wil jij je favoriete sinterklaasverhaal voorlezen bij Sint en Piet? Meld je dan voor 28 

november aan door een mail te sturen naar waalwijk@bibliotheekmb.nl.  
Kijk op www.bibliotheekmb.nl voor meer informatie.  

 
de Bibliotheek Midden-Brabant 

 

 

Even voorstellen….Huub Brouwers 

 
Op verzoek van het zorgteam van De Veste wil ik me graag even 
voorstellen.  

Mijn naam is Huub Brouwers. 
Verschillende ouders zullen mij al regelmatig in de school gezien 

hebben en zich mogelijk hebben afgevraagd wat ik op De Veste 
doe. 

Ik kom al een aantal jaren als ambulant begeleider op school, 
voor leerlingen met een rugzakje,  vanuit  Mytylschool Tilburg.   

Door de invoering van Passend Onderwijs wordt het geld voor 

ondersteuning  niet meer leerlinggebonden gegeven, maar krijgt 
het samenwerkingsverband geld om te zorgen dat  alle 

leerlingen het  onderwijs krijgen wat nodig is. Waar mogelijk het liefst natuurlijk binnen 
het reguliere onderwijs.  

Alle scholen binnen het samenwerkingsverband hebben een aantal uren ondersteuning 
toegewezen gekregen om Passend Onderwijs vorm te geven. De Veste is een van de 

scholen waar ik deze taak mag vervullen. 
Ik ben inmiddels 61 jaar en heb op verschillende scholen voor Speciaal Onderwijs 

gewerkt, langdurig zieke kinderen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen met 

een lichamelijk beperking.  
Ik hoop met mijn ervaring een bijdrage te kunnen leveren  aan de ontwikkelingen op De 

Veste en te helpen kinderen met een extra zorgvraag een passende  plek te bieden. 
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