
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 6 (  19 oktober 2016) 
 

 
 
Beste ouder / verzorger 

 

Nieuwsflits  vanuit de ouderraad  (oktober 2016)                                                                         
 

Dag van de Leerkracht: 

Woensdag 5 oktober was de dag van de leerkracht. En wat hebben de leerkrachten genoten 

zeg! Allereerst hadden alle kinderen een mooie bloem voor hun juf of meester gemaakt die in 

de klas in een pot gezet kon worden. Wat leuk om te zien dat zoveel 

kinderen en ouders gehoor hadden gegeven aan de oproep voor het maken 

van de bloem! Het zag er echt feestelijk uit!                                                                                                              

     

Daarna werden ze heerlijk verwend door de leerlingen in onze speciaal 

gebouwde beautysalon! Voetenbadje, hoofdmassage, zelf gemaakt 

maskertje, nagels lakken en een lekker versgeperst sapje. Dit alles in het 

thema van de Kinderboekenweek ‘voor altijd jong’. En namens alle 

kinderen kregen ze ook nog een leuke gift bag mee naar huis! Het was met 

recht een zeer geslaagde ochtend! 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kascontrole: 

De kascontrole zit er weer aan te komen dus zijn we op zoek 

naar ouders die deze controle mee uit willen voeren. Via de 

ouderraad mail, ouderraad@bsdeveste.nl  kunt u zich hiervoor 

opgeven. Samen met de penningmeester zal gekeken worden 

naar een passende datum.    
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Oproep hulphouders voor het versieren van de gangen voor Kerst: 

Het duurt nog even, maar er zitten weer gezellige maar drukke dagen aan te komen. Omdat 

we de gangen weer gezellig aan willen kleden, en dit altijd een hele klus is, zijn we op zoek 

naar ouders die ons willen helpen bij het versieren van de gangen voor de kerst. Het gaat om 

het ophangen van guirlandes, in elkaar zetten en versieren 

van de kerstbomen, aankleden van de themakast en het 

ophangen van verdere versiering in alle gangen. Misschien 

dat de kerststal ook nog opgezet moet worden deze avond. 

Dit alles staat gepland op dinsdag 6 december vanaf 19.00 

uur. Vele handen maken ligt werk. Ook hiervoor geldt, 

heeft u tijd en zin, geeft u zich dan op via de mail van de 

ouderraad ouderraad@bsdeveste.nl .  Voor koffie wordt 

gezorgd!   

 

 

Handige ouders, verzorgers, opa’s:                                             

Op het schoolplein zijn al meerdere malen lijnen geschilderd voor 

hinkelperkjes, cirkels voor de kleuterklassen, lijnen voor het 

voetbalveldje enz. In de praktijk blijkt dat deze lijnen maar kort 

meegaan en snel vervagen. Daarom willen we dit met de OR goed aan gaan pakken door deze 

geschilderde lijnen te gaan vervangen voor gekleurde beton tegels. Op deze manier hopen we 

dat de kinderen en leerkrachten er veel langer plezier van kunnen hebben. Het leggen van 

deze tegels is niet zo maar even gedaan. Daarom zijn we op zoek naar mensen die enige 

ervaring hebben met het aanleggen van bestrating. Uiteraard zullen er ook een aantal ouders 

aanwezig zijn, die zeer ervaren zijn hiermee, maar ook hierbij geldt…vele handen maken licht 

werk. Dus…bent u iemand of kent u iemand die ons hiermee zouden willen helpen, geef het 

aan via het inmiddels bekende mail adres van de ouderraad ouderraad@bsdeveste.nl . 

Wanneer we dit gaan doen, zal in overleg gaan met de mensen de zich aangemeld hebben.  

   
 

 

Groetjes van de ouderraad. 

 

 
Dinsdag 11 oktober hebben we onze tweede vergadering gehad. Het eerste gedeelte van deze 

vergadering was samen met de Ouderraad. 
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Door een keer per jaar samen te vergaderen kunnen we gezamenlijk punten bespreken en 

elkaar ook beter leren kennen.  

Na deze vergadering ging zowel de Ouderraad als de MR nog verder met een eigen 

vergadering. Hierin is o.a. het veiligheidsplan aan bod gekomen. 

De volgende vergadering van de MR is niet op maandag 14 november zoals vermeld is in de 

kalender maar op maandag 28 november. 

  
Riddertoernooi Slot Loevestein 
 

 


