
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 21 (  23 maart 2017) 
 

 
Beste ouder / verzorger 

 

Aanpak verkeersproblematiek rondom bs De Veste 
 

In overleg met de Buitgewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente 
Waalwijk hebben we de problematiek rondom de school bekeken.  

In het kader van de veiligheid van de leerlingen bij het komen en gaan naar 
school en het parkeergedrag van verschillende mensen die de kinderen brengen 
en halen, zullen de BOA’s met enige regelmaat rond de school aanwezig zijn. 

Tot de meivakantie zullen ze de bestuurders waarschuwingen geven. Na de 
meivakantie zullen zij bij overtreding van de verkeerswet (en dus de 

parkeerbepalingen) overgaan tot het uitschrijven van boetes. Een gewaarschuwd 
mens telt voor twee. 
 

Nieuwsflits vanuit de ouderraad (maart 2017)                                                                                 

Nieuwe belijning: 
Zoals u inmiddels wel gezien zult hebben zijn er vorige maand nieuwe gekleurde 

beton tegels gelegd op het schoolplein. Drie gekleurde vakken voor de 
kleutergroepen, een stippellijn en een nieuw hinkelperk. Dit omdat de 

geschilderde lijnen er steeds erg snel werden afgelopen of afbrokkelden. Mede 
door de opbrengst van de geraniumactie van vorig jaar hebben we dit kunnen 
bekostigen. We hopen dat het schoolplein er voorlopig weer netjes uit blijft zien.   

                                  
Geraniumactie:     
De geraniumactie zit er ook weer bijna aan te komen! Een dezer dagen zullen 

alle kinderen weer een lijst mee naar huis krijgen om alle bestellingen van opa’s, 
oma’s, ooms, tantes, de buren enz. op te kunnen nemen. We hopen weer op een 
geslaagde actie, zodat er met het geld mooie, 

leuke dingen gedaan kunnen worden op 
school! 

 
 
Oproep nieuwe or leden:      

Gezocht !!  
Nieuwe leden voor de ouderraad  

Doordat een aantal ouderraad leden aan het eind van dit schooljaar 
uitstromen, zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die het 

leuk vinden om samen met ons mee te willen denken en te helpen bij het 

ondersteunen van diverse activiteiten. 
Wat doen wij zoal het hele schooljaar? 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

→ We vergaderen elke tweede dinsdag of woensdag van de maand. Dit 
wisselt dus af. 

→ Samen met het team de voorbereidingen te treffen / invulling te geven 
aan diverse activiteiten op school.  

→ Helpen bij activiteiten, zoals sint, kerst, carnaval, Pasen, sportdag, 
schoolreis enz., maar ook het organiseren van o.a. thema-avonden en de 

geraniumactie.  
 
Lijkt het je leuk om ons te komen versterken, of wil je graag wat meer weten? 

Laat het ons horen! Voor vragen kun je terecht bij Kees Ligtvoet of bij één van 
de ouderraadleden.  

Een mailtje sturen kan ook naar ouderraad@bsdeveste.nl  
 
Wie weet tot ziens! 

De ouderraad. 
 

Open dag techniek 
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