
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 7 ( 3 november 2016) 
 

 
 
Beste ouder / verzorger 

Nieuws van de Intern Begeleiders 

Sinds dit schooljaar zijn de groepen als volgt verdeeld onder de intern begeleiders: 

Cecilia Snels- Reuvers Marijke Ligtenberg- van Esch 

Groep 1-2 Gonnie en Diana Groep 5 Simone en Marja 

Groep 1-2 Ineke en Joyce Groep 6 Ingrid en Rianne 

Groep 1-2 Pascal en Gerry Groep 7 Roos  

Groep 3 Lidewij en Alice Groep 7-8 Judith en Jadine  

Groep 3-4 Yvonne Groep 8 Fleur en Marlot 

Groep 4 Gerda en Cindy   

Groep 5 Petra en Natasja   

Mocht u vragen hebben omtrent de zorg van uw kind, dan is de leerkracht het eerste 

aanspreekpunt. Daarnaast kunt u bij ons binnenlopen, Cecilia is aanwezig op 

maandagochtend, dinsdag en donderdag, Marijke op maandag en donderdag. Indien wij 

niet aanwezig zijn wij te bereiken via de email: ceciliasnels@bsdeveste.nl en 

marijkeligtenberg@bsdeveste.nl. 

Daarnaast nog een leuk nieuwtje vanuit het IB-front: Cecilia is zwanger!  

Stratenloop voor de jeugd in Waspik 
Eerst maar even voorstellen, wij zijn Dré ,Jos en René en organiseren al jaren het 

hardlopen voor jong en oud in Waspik. 

Wij beginnen om half twaalf voor groep één tot en met vier en om tien over half twaalf 

voor groep vijf tot en met acht.  

Verder krijg je als je over de finish bent 

een fijne warme traktatie en een glas ranja 

en een medaille natuurlijk. En voor iedere 

eerste drie is er een heuse beker te 

verdienen. 

En alsof dat nog niet genoeg is, jullie 

kunnen helemaal voor niks meedoen. 

Wij hopen dat jullie op 4 december naar 

Waspik-Boven komen bij buurthuis ’t 

Schooltje aan de Carmelietenstraat om 

mee te doen aan deze gezellige loop.  

En mochten je ouders het leuk vinden om 

ook mee te doen met de stratenloop ; voor 

hen gaat de stratenloop om  half één van 

start en ook zij zijn van harte welkom. 

Tot zondag 4 december en groeten, 

 

Jos , Dré en René. 
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Sint Maarten lampionnenoptocht 
 

 

 


