
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 13 ( januari 2016) 
 

 

 

Beste ouders / verzorgers 
 

 

Een nieuw jaar, een nieuw begin!  
Wij wensen alle lezers van onze nieuwsbrief een mooi en gezond 2016.  
Wij zullen ook in het nieuwe jaar weer ons best doen om uw kind voor te 

bereiden op een goede toekomst.  
En natuurlijk waarderen we uw hulp en steun ook in het komende jaar.  

 

Opbrengst Kerstmarkt 
We kunnen terugkijken op een heel 
geslaagde en goed bezochte Kerstmarkt.  

De opbrengst van € 1003,26 is geheel 
overgemaakt naar de Stichting Medisch 
werk Mumbai. 

Ze waren hier super blij mee. 
Over 1 - 1,5 week vertrekken zij naar 

India om daar de kinderen te helpen. Ze 
zijn van plan om een filmpje te maken en 
foto’s om ons te laten zien wat er met het 

geld wordt gedaan. 
We houden u op de hoogte. 

 

Nieuws van het overblijfteam 
Ouders van nieuwe leerlingen die informatie willen hebben over het overblijven  
op onze school kunnen een overblijffolder meenemen. Deze staan in een rekje 
tegenover de witte overblijf brievenbus bij de hoofdingang. 

 
Ouders vragen of ze meerdere overblijfkaarten tegelijk kunnen kopen. Dit mag 

natuurlijk altijd. Als de laatste kaart vol is geven wij hem aan uw kind mee. We 
proberen zeker bij de kleinste kinderen de overblijfkaart in de tas of 
broodtrommel te stoppen. 

 
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 
streven naar een GEZONDE SCHOOL, andere 

lekkernijen graag THUIS eten.  
 
Wij zorgen iedere dag voor een snoepje en 

regelmatig voor een andere traktatie. 
 

Groetjes het Overblijfteam. 
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Internetprotocol 
Voor de vakantie heeft u van ons het protocol communicatie en beeldmateriaal 
ontvangen met de vraag om wel of geen toestemming te verlenen voor het 

plaatsen van foto’s en/of gebruik van beeldmateriaal. Tot op heden hebben we 
niet van iedereen het formulier terug ontvangen. Om misverstanden te 

voorkomen vragen wij u, indien u dit nog niet hebt gedaan, het formulier alsnog 
in te vullen. 
Het hele protocol is nogmaals bij deze informatiebrief toegevoegd. Alleen het 

laatste blad zien wij graag ingevuld terug. 
 

Aanpassing informatiekalender m.b.t. viering Carnaval 
Op vrijdag 5 februari vieren we carnaval op bs De Veste. 

Over het precieze programma zullen we u nog informeren 
maar de schooltijden zijn voor deze dag van  

8.30-14.00u. De kinderen eten dus tussen de middag op 
school.  
 

Oranje boom Villa pardoes 

 
In het voorjaar stond er op school een grote oranje doos voor Villa Pardoes, weet 
je nog wel? Wat is er toch gedaan met al die oranje spullen die jullie toen hebben 
verzameld? Nou er staat een oranjeboom in het nieuwe deel van Villa Pardoes. 

Mooi he? Als je inzoomt kun je misschien jouw voorwerp wel ontdekken! Ik zie in 
ieder geval heel duidelijk de slinger van oranje corsages, jullie ook?  

Op 7 januari is de officiële opening van de verbouwde Villa. Misschien is de boom 
dan wel te zien op tv of in de krant! 
 

Allemaal, namens Villa Pardoes, heel hartelijk bedankt. 
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