
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 18 ( 10 maart 2016) 
 

 
 
Beste ouder / verzorger, 

 

Klusouders gezocht 
 
Wellicht heeft u gezien dat er al enige tijd een mooie 

schommel en een schommelnest op ons speelplein 

liggen. 

Deze leuke speeltoestellen zijn meegekomen van 

basisschool de Hooght maar we zijn er nog steeds niet 

aan toegekomen om ze op de juiste plaats neer te 

zetten. 

Nu met het mooie weer in aantocht willen we daar toch 

gauw iets aan doen maar we 

hebben hier wel wat hulp bij nodig. 

Vandaar onze vraag:  

 

Wie wil ons op een zaterdagmorgen helpen met het 

plaatsen van bovengenoemde toestellen? (voor worstenbrood 

wordt gezorgd) 

 
U kunt zich opgeven bij juf Alice. Dit mag ook via de mail: 
alicedeklijn@bsdeveste.nl                               
We maken dan zo snel mogelijk een afspraak met elkaar om deze 

klus te klaren.                                                                                          

                                                                        Bedankt alvast!       

 

Open dag dinsdag 22 maart 
Op dinsdag 22 maart houden wij weer een Open Dag voor 

ouders van nieuwe kleuters en andere belangstellenden.  

Vandaag hebben wij aan uw kind een flyer meegegeven 

met aan u de vraag om deze onder de aandacht te brengen 

bij ouders van kinderen die in het schooljaar 2016-2017  

vier jaar worden. 

Zij zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen 

op bs De Veste. 

Zij kunnen op 22 maart  dan zien hoe wij de kinderen 

onderwijs geven,  wij geven informatie over onze school en 

er is gelegenheid tot het stellen van vragen. 

U kunt ook deze nieuwsbrief doorsturen naar vrienden, 

bekenden of anderen. In de bijlage treft u de flyer in 

digitale vorm. 

Mocht de datum niet uitkomen dan kan men altijd contact 

opnemen via telefoon (0416-315000) of per mail 

(info@bsdeveste.nl ) om een afspraak te maken. 

Zegt het voort, zegt het voort! 
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Week van de Lentekriebels 
In de week van 14 maart t/m 18 maart schenken wij aandacht aan De Week van de 

Lentekriebels. Tijdens deze week worden in alle groepen activiteiten georganiseerd.  

Elke dag wordt er in groep 1 t/m 8 een les gegeven over relationele en seksuele vorming die 

aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. Er 

wordt gebruik gemaakt van het lespakket ‘Relaties en Seksualiteit’ bij de invulling van deze 

lessen. 

Meer informatie over Lentekriebels is vandaag aan uw kind op papier meegegeven of kunt u 

vinden op www.weekvandelentekriebels.nl . 
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