
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 13 ( 10 januari 2017) 
 

 
 

Beste ouder / verzorger 
 

Een nieuw jaar, een nieuw begin!  
Wij wensen alle lezers van onze nieuwsbrief een mooi en gezond 2017.  

Wij zullen ook in het nieuwe jaar weer ons best doen om uw kind voor te 
bereiden op een goede toekomst.  

En natuurlijk waarderen we uw hulp en steun ook in het komende jaar. 

 
Tekenen voor kinderen  
Hou je van tekenen en schilderen? Wil je spelenderwijs 

hier meer over leren? Neem dan een schort of een oud 
overhemd mee en kom op maandagmiddag bij Lya van 

Irsel op de tekencursus. Lya leert je met andere ogen 
te kijken en je fantasie te ontwikkelen: je maakt de 

mooiste schilderijen. De cursus is geschikt voor alle 
kinderen: zonder of met tekentalent! 

Na afloop van de cursus komt er een echte tentoonstelling in Den Bolder 
van jullie kunstwerken.  Het zijn 8 lessen van 1,5 uur (wekelijks), start op 

maandag 13 februari om 16.00 tot 17.30 uur,  de kosten zijn € 60.-- 
+  € 5.-- materiaalkosten. Voor inschrijvingen: 

www.denbolder.nl/cursussen  

 

Waterpokken 
Op onze school is waterpokken geconstateerd. Meer informatie kunt u 
vinden op onze website http://bsdeveste.nl/ouders/ziek-zijn  

Waarschuwing: Indien zwangere vrouwen waterpokken krijgen, bestaat er 
een risico dat de baby tijdens de bevalling met het waterpokkenvirus 

besmet raakt. Voor pasgeborenen is waterpokken een ernstige ziekte. 

 
Muziekproject groep 6 
In groep 6 is er op maandag 9 januari 2017 gestart met een 

muziekproject. 

Aan het begin van het project maken de kinderen een keuze uit zes 
instrumenten en mogen deze dus ook bespelen.     

Vervolgens  kiezen de kinderen, samen met muziekdocenten een 
instrument uit.   

De komende 20 weken  spelen de kinderen, onder begeleiding van 
muziekdocenten, op dit instrument. 

Als afsluiting van dit project wordt er een muziekvoorstelling gehouden, 
waarbij alle ouders van de kinderen uitgenodigd zijn. De precieze datum 

volgt nog. 
 

http://www.denbolder.nl/cursussen
http://bsdeveste.nl/ouders/ziek-zijn
http://www.denbolder.nl/agenda/2017/02/cursus-tekenen-en-schilderen-voor-kinderen
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