
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 18 ( 23 februari 2017) 
 

 

Beste ouder / verzorger 

 
Programma Carnaval bij heel slecht weer 
Mocht het weer morgenvroeg zo slecht zijn dat de opening en de optocht niet 
door kan gaan (wat we niet hopen natuurlijk) dan mogen de ouders tot 8.50u in 

de klassen komen kijken naar wat de kinderen voor de optocht hebben gemaakt. 
Na 9.00u gaan alle kinderen bij elkaar kijken in de groepen. Hiervoor hebben wij 
een strak schema gemaakt waarmee we om 9.00u echt mee willen starten. 

 
Basisschool De Veste op Facebook 
Basisschool De Veste is vanaf vandaag te vinden op facebook. 
Wij zullen korte berichten op de pagina gaan zetten met als doel om meer 

contact tussen de school en ouders. 
Helaas is het voor u niet mogelijk om zelf 
een bericht of foto te plaatsen op deze 

Facebook-pagina. Dit in verband met de 
privacy van leerlingen en de leerkrachten. 

U kunt ons hier vinden: 
https://www.facebook.com/bsdeveste/about/ 

en blijf ons volgen  

 

Mobieltjes op school 
In principe geldt de afspraak dat mobieltjes niet 
mee naar school gaan. Mocht een leerling een 

mobiel mee naar school moeten nemen omdat 
hij/zij u moet kunnen bereiken dan vragen we de 

telefoon in te leveren bij de leerkracht gedurende 
de lessen. Dit betekent ook dat binnen de hekken 

van de school geen gebruik mag worden gemaakt 
van deze apparaten. Wilt u bij nood uw kind 
bereiken dan kunt u altijd het nummer van school 

bellen (0416-315000) en dan geven wij de 
boodschap door. 

Het meenemen van de telefoon geschiedt op eigen 
verantwoording mocht er iets mee gebeuren. 

 

Waalwijk Sportief: Hockey Try-out  
Wil je eens kennismaken met de sport Hockey?  Doe dan mee aan de 

Hockey Try-out op 23 maart. 
 

Hockeyclub Waalwijk heeft een aantal enthousiaste jeugdteams.  De leden van 
deze teams en hun trainers organiseren een Hockey Try-out om belangstellenden 
kinderen kennis te laten maken met hun mooie sport. 

 
Deze Hockey Try-out vindt plaats op donderdag 23 maart op de velden van 

Hockeyclub Waalwijk. Aanvang: 18.30 uur.  Het hockeycomplex is gelegen op de 
Sportcampus Waalwijk, Olympiaweg 14 5143 NA Waalwijk. 
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Meld je komst van tevoren even aan.  Dat kan op twee manieren: 1. Via het 
emailadres van de club info@hockeyclubwaalwijk.nl of 2. via de website 

WaalwijkSportief met een deelnemersaccount. 
 
Wil je via de website inschrijven, maar je hebt nog geen gratis 

deelnemersaccount? Maak deze dan eerst aan. Klik ‘inloggen’ rechtsboven op de 
website.  Klik vervolgens op ‘aanmelden als deelnemer’. Vul de gevraagde 

gegevens in en bevestig de e-mail die je ontvangt. Daarna kun je inschrijven.  
 
Ben je op zoek naar een leuke sport of wil je eens een andere sport proberen, 

kijk dan regelmatig op www.waalwijksportief.nl voor het aanbod gratis 
sportkennismaking. 

 
 

 

Wij wensen iedereen een heel fijne 
Carnavalsvakantie 
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