
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 5 (  12 oktober 2016) 
 

 
 
Beste ouder / verzorger 

 

Ben jij die betrokken, enthousiaste, kritische ouder die wij zoeken? 
De GMR van Leerrijk! is een kritisch, proactief en goed geïnformeerd orgaan. De GMR 

behartigt de belangen van personeel, kinderen en ouders en is mede verantwoordelijk 

voor het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs binnen Leerrijk!. 

Binnen de oudergeleding zijn we op zoek naar een betrokken, enthousiaste en kritische 

ouder. 

Ouders die graag actief mee willen denken over het beleid 

van de stichting roepen wij op om te reageren.  

Meer informatie in bijgevoegd document. 

 

Open dag Poldergemaal Keizersveer 
Om te laten zien wat er komt kijken om 

bewoners te beschermen tegen het water en 

wateroverlast te beperken, organiseert 

Waterschap Brabantse Delta in de Week van 

Ons Water (12 t/m 19 oktober) een aantal 

activiteiten waaronder het openstellen van 

poldergemaal Keizersveer op zaterdag 15 

oktober. Overstromingen komen niet zo 

vaak voor maar als het gebeurt zijn de 

gevolgen enorm. Om overstromingen te 

voorkomen zet waterschap Brabantse Delta 

gemalen in. Maar hoe werkt zo’n gemaal 

precies? Tijdens de open dag wordt 

uitgelegd en getoond hoe een gemaal werkt. 

Ook wordt met behulp van een maquette uitleg gegeven over het bijzondere terpenplan 

in de nabij gelegen Overdiepse Polder. Eeuwen geleden zetten we boerderijen op terpen. 

Dat doen we op een aantal plekken nu weer. 

Wanneer: zaterdag 15 oktober 

Tijd: 14.00u – 17.00u 

Waar: Aanwassenweg 4 te Raamsdonksveer 

Wie: Alle leeftijden 

Meer info: www.weekvanonswater.nl   
 
Streetwise CBS De Brug       
Beste ouders/verzorgers van leerlingen van BS de Veste, 

 

Op woensdag 19 oktober a.s. organiseren wij voor al onze leerlingen ANWB 

Streetwise. 

Deze activiteit zal plaatsvinden in en rondom de sporthal, maar ook in de 

Wilhelminastraat.In de Wilhelminastraat wordt door de ANWB de remproef gedaan. De 

Wilhelminastraat zal hiervoor vanaf 7.30 uur worden afgesloten door ons. De 

gemeente heeft hiervoor een vergunning afgegeven. Rond 11.30 uur wordt de straat 

weer vrijgegeven. 

 

Graag vragen wij uw begrip en medewerking voor deze activiteit. 

 

Alvast bedankt! 

 

Met vriendelijke groet, Verkeerscommissie CBS De Brug 

http://www.weekvanonswater.nl/

