
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 15 (  31 januari 2017) 
 

 

Beste ouder / verzorger 

 

Oudertevredenheidspeiling 
Maandag 23 januari heeft u een mail 

ontvangen van Parnassys met het verzoek 
om een vragenlijst in te vullen. Voor ons is 

het heel erg belangrijk dat wij de mening van 
de ouders horen. Daarom vragen wij u (als u 
dat nog niet heeft gedaan)  om de vragenlijst  

in te vullen zodat wij het onderwijs voor uw 
kind of kinderen zo optimaal mogelijk kunnen 

maken. 
Ook vinden wij het belangrijk dat we van 
zoveel mogelijk ouders hun mening te horen 

krijgen. Tot nu toe heeft slechts ¼ deel van 
de ouders de vragenlijst ingevuld. U heeft nog tot 6 februari de gelegenheid om 

de lijst in te vullen. We hopen dat we veel reacties zullen krijgen. 

Vanaf deze week zullen ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst op 
school invullen waarin gevraagd wordt naar de mening van de leerlingen over het 

onderwijs op onze school. 
 

Carnaval op de Veste 
Op vrijdag ochtend 24 februari vieren we carnaval op school 
van 8.30 u tot 12.00u. 

Om ongeveer 9 uur begint de grote Veste-optocht. 
Iedere groep gaat aan u presenteren wat in de klassen is 
bedacht en uitgewerkt.  

Wij hopen op een grote belangstelling van ouders, opa’s en 
oma’s, buren enz, enz,   

Maar….een optocht zonder muziek is niks. Wie kan  
ons helpen aan een geluidsinstallatie????  

Als u iemand kent of weet wie een installatie heeft, wilt u ons dan mailen 

(info@bsdeveste.nl ) of bellen (0416-315000) 
Over de rest van het programma en de route van de optocht wordt u  nog 

geïnformeerd.  
 

 

Nieuws van het overblijfteam 
Ouders van nieuwe leerlingen die informatie willen hebben over het overblijven  
op onze school kunnen een overblijffolder meenemen. 

Deze staan in een rekje tegenover de witte overblijf brievenbus bij de 
hoofdingang. 
 

Ouders vragen of ze meerdere overblijfkaarten tegelijk kunnen kopen, 
dit mag natuurlijk altijd, als de laatste kaart vol is geven wij hem aan uw kind 

mee. We proberen zeker bij de kleinste kinderen de overblijfkaart in 
de tas of broodtrommel te stoppen. Kosten overblijfkaart € 15.00 voor 12 
strippen. 
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De poort is vanaf 13.00 uur geopend eerder mogen de kinderen die thuis  

gaan eten niet op het schoolplein.  
 
We willen nogmaals benadrukken dat in overleg met de directie , het team  

en overblijfteam is besloten dat alleen ontbijtkoek, eierkoek, krentenbol, kaas, 
worst, worstenbrood, toast of cracker mee mag worden gegeven tijdens het 

overblijven, dus geen andere koeken, donuts of snoep. Wij streven naar een 
“gezonde school”,  andere lekkernijengraag THUIS eten.  
Wij zorgen iedere dag voor een snoepje en regelmatig voor een andere traktatie. 

 
Groetjes het Overblijfteam.  
 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op 

De Veste - Waspik, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen 
inschrijven. 
We zijn gestart met een spectaculaire science show op 23-1-2017. 

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, 
activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van 

de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.   
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de wetenschap? Maak 

kennis met de wereld van detectives, leer over de zin van onze zintuigen, ervaar 
de Van de Graaff machine, hoe blijft een vliegtuig eigenlijk in de lucht, wordt de 
beste architect en onderzoek de wereld van wetenschap in de keuken. Dit zijn 

zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je er al 
zin in? 

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en 
beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.  
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke 

vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en 
informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren             

                                                                           
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op 
school. 

Data van de cursus: 
Woensdag 22-2-2017 

Woensdag 8-3-2017 

Woensdag 15-3-2017  
Woensdag 22-3-2017 

Woensdag 29-3-2017 
Woensdag 5-4-2017 
 

Starttijd: 12:30 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl Inschrijftermijn loopt tot en met: 

6-2-2017 
Deelname bedraagt € 69,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science-
polsbandje. 

 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant

