
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 14 ( januari 2016) 
 

 

CARNAVAL 2016  

OP B.S. DE VESTE 
 

“GIF T’R MAR N’N DRAAI AON” 
 

Op vrijdag 5 februari vieren we carnaval op school!!! 

We beginnen die dag om 8.30 uur en feesten aan een stuk door tot 14.00 

uur. De kinderen blijven dus tussen de middag op school en de ouderraad 

zorgt voor frites en een knakworstje. Als uw kind last heeft van een allergie 
of iets niet mag hebben, wilt u dit dan even aan de leerkracht doorgeven! Zij 
zullen aangeven of u zelf voor een lunchpakketje moet zorgen of er iets geregeld 
kan worden. 
 

Het programma voor die dag ziet er als volgt uit: 

Om 8.30 worden de kinderen op het schoolplein verwacht. 

Carnaval zal daar geopend worden door Prins Carnaval en zijn 

dansmariekes. Ouders zijn dan ook welkom om samen met de kinderen en 

leerkrachten te komen hossen op de speelplaats. 

 

Om 8.50 uur gaan de kinderen naar de eigen klas. 

Hier zullen de carnavalsoutfits bewonderd worden. 

Daarna vertrekken we met de hele school naar Den Bolder om daar het 

feest verder voort te zetten. 
 

Tussen de middag komen alle groepen weer terug naar school om te 

smullen van de frites. 

Hierna volgt er nog een feestelijk programma in de klassen met spelletjes, 

knutselen en natuurlijk een dansje. 

 

Wilt u de kinderen a.u.b. géén confetti, spuitserpentines en “wapens” 

meegeven!!! 

De ouderraad zorgt deze dag regelmatig voor wat lekkers, de kinderen 

hoeven dus geen fruit en drinken mee te nemen! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Om 14.00 uur stoppen we met feesten op school en begint de 

vakantie. 

Wij wensen iedereen een gezellige carnaval en een fijne vakantie toe!!! 

 

Ouderraad en team bs de Veste 
 

Informatie van de leerlplichtambtenaar 

Het is al weer bijna carnavalsvakantie. Dit is voor veel mensen aanleiding 

om er een paar dagen tussenuit te gaan. Het kan dan aantrekkelijk lijken 

om al op vrijdag te vertrekken of om een dag langer weg te blijven. Dat 

mag niet. Doet u dit toch dan overtreedt u de leerplichtwet. Dit schooljaar 

controleren de leerplichtambtenaren van de gemeente Waalwijk actief op 

dit verzuim. 

De directeur van de school mag geen toestemming verlenen voor dit soort 

extra vrije dagen. De school is zelfs verplicht om de leerplichtambtenaar 

in te lichten bij een vermoeden van ongeoorloofd verzuim. Wanneer 

kinderen worden ziek gemeld, kan de leerplichtambtenaar zelfs ter 

controle op huisbezoek gaan. Overtreding van de leerplichtwet is 

strafbaar. 

De leerplichtambtenaar maakt dan een proces-verbaal op. 

 

Heeft u vragen over de leerplichtwet dan kunt u contact opnemen met één 

van de leerplichtambtenaren van de gemeente Waalwijk via mail 

info@waalwijk.nl of telefonisch 0416-683456. 
 
De leerplichtambtenaar. 
 

Extra sport na school moment 

De komende 3 weken (dus tot de carnavalsvakantie) zal er op 

vrijdagmiddag van 15.30-16.30 een  extra sport na school moment gegeven 

worden door Yuri van Buurtsport. 
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