
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 24 ( 20 april 2017) 
 

 
Beste ouder / verzorger 

 

Thema-avond beeldenkende en hoog sensitieve kinderen 31 mei a.s. 
Ook al eens gehoord over beelddenkende of hoog sensitieve kinderen? Wilt u hier 

meer over weten? 
 

 
 

Noteer dan alvast woensdag 31 mei in uw agenda. De ouderraad organiseert 
dan in samenwerking met school een thema avond over deze onderwerpen.  

Deze avond zullen er 2 gastsprekers komen om hier meer over te vertellen. 
Verdere informatie hierover volgt na de vakantie. 
 

Mocht u bij voorbaat al geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, klik dan gerust door 
naar de volgende links: 
www.rtpraktijkraamsdonksveer.nl 

www.nieuwerwijs.net 

 

Herinnering Jaarlijkse Ouderbijdrage 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Na de 1e brief van 29 maart die u per email heeft ontvangen, hebben wij nog niet 

voor alle leerlingen de jaarlijkse Ouderbijdrage ontvangen. 
 
Vanzelfsprekend is deze brief niet gericht aan de ouders/verzorgers die 

inmiddels al betaald hebben. 
 

Wij vragen U daarom vriendelijk de bijdrage van € 12,50 per kind alsnog te  
voldoen op:  
 

IBAN bankreknr. NL63 RABO 0156  5143 38   t.n.v. ouderraad 

b.s. De Veste  en o.v.v. de naam en groep van uw kind of kinderen. 
 

Wij hopen op uw medewerking en zien uw bijdrage graag vóór 27 mei  tegemoet. 
 

met vriendelijke groet, 
 

Mariska Nerings 
(aankomend) penningmeester ouderraad 
 

 

http://www.rtpraktijkraamsdonksveer.nl/
http://www.nieuwerwijs.net/
https://nl.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=Az_6xdc_NPdYkAQAaTzGAYpQ;_ylu=X3oDMTIyb21zbTFsBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmZTA4YTg1ZmNmMmNlMDA5ZjJlY2NhZGQ4NTZkNzA0OARncG9zAzQEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https://nl.images.search.yahoo.com/yhs/search?p%3Dbeelddenken%26type%3Die.11.w10.dsp.04-03.nl.avg._.1015tb%26fr%3Dyhs-avg-fh_lsonsw%26fr2%3Dpiv-web%26hsimp%3Dyhs-fh_lsonsw%26hspart%3Davg%26tab%3Dorganic%26ri%3D4&w=300&h=300&imgurl=www.123organizing.nl/wp-content/uploads/2014/12/beelddenken-versus-woorddenken.jpg&rurl=http://www.123organizing.nl/5-tips-voor-ouders-van-beelddenkers-op-de-basisschool/&size=28.7KB&name=tips+voor+ouders+van+beelddenkers+op+de+basisschool&p=beelddenken&oid=fe08a85fcf2ce009f2eccadd856d7048&fr2=piv-web&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&tt=tips+voor+ouders+van+beelddenkers+op+de+basisschool&b=0&ni=21&no=4&ts=&tab=organic&sigr=12is34eb3&sigb=15lfgpguq&sigi=12i3ajkcs&sigt=11j5horjm&sign=11j5horjm&.crumb=BsrlNdfpRTS&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&fr2=piv-web&hsimp=yhs-fh_lsonsw&hspart=avg&type=ie.11.w10.dsp.04-03.nl.avg._.1015tb
https://nl.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KLj.uJNPdYt00AKAnGAYpQ;_ylu=X3oDMTIyZDg5bDc2BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzMTk1Yzc4MzQ1ZTM3MWUyOTNlZjU2ZDMwZjhkZDE2YQRncG9zAzQEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https://nl.images.search.yahoo.com/yhs/search?p%3Dhoogsensitiviteit%26type%3Die.11.w10.dsp.04-03.nl.avg._.1015tb%26fr%3Dyhs-avg-fh_lsonsw%26fr2%3Dpiv-web%26hsimp%3Dyhs-fh_lsonsw%26hspart%3Davg%26tab%3Dorganic%26ri%3D4&w=2005&h=1286&imgurl=www.wijzijnhoogsensitief.be/wp-content/uploads/Hoogsensitief.jpg&rurl=http://www.wijzijnhoogsensitief.be/blog/kenmerken-van-hoogsensitieve-kinderen/&size=290.0KB&name=Mannaz+%E2%80%93+Kenmerken+van+hoogsensitieve+kinderen&p=hoogsensitiviteit&oid=3195c78345e371e293ef56d30f8dd16a&fr2=piv-web&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&tt=Mannaz+%E2%80%93+Kenmerken+van+hoogsensitieve+kinderen&b=0&ni=21&no=4&ts=&tab=organic&sigr=12euvp7qa&sigb=15r59lun7&sigi=120k61mdd&sigt=11ggvbcq2&sign=11ggvbcq2&.crumb=BsrlNdfpRTS&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&fr2=piv-web&hsimp=yhs-fh_lsonsw&hspart=avg&type=ie.11.w10.dsp.04-03.nl.avg._.1015tb


 

 

 

 

 
 

 

 
Voorstelrondje vertrouwenspersonen 
De vertrouwenspersonen op onze school zijn Fleur van den Oever en Cindy van 
der Made. 
Deze juffen zijn langs alle klassen geweest om zich voor te stellen.  

Juffrouw Cindy is bij de groepen 1 t/m 4 geweest. Aan de hand van een 
prentenboek hebben we gesproken over giechelgeheimen en buikpijngeheimen. 

We hebben met de kinderen besproken dat wanneer ze een vervelend geheim 
hebben, ze dit moeten vertellen aan iemand die ze vertrouwen, zoals ouders, 
leerkrachten, familieleden, oppas of aan de vertrouwenspersonen.  

Juffrouw Fleur heeft hierover verteld in de groepen 5 t/m 8. 
In de schoolgids kunt u meer informatie vinden over de rol van de 

vertrouwenspersonen.  
 

Zwangerschapsverlof Judith van Ham 
Na de meivakantie gaat Judith van Ham met zwangerschapsverlof. We wensen 
haar een fijne tijd. 

 

Appelboomactie Albert Heijn 
Vandaag ontvingen alle kinderen van de school een stukje fruit. Dit werd 
geschonken door Albert Heijn distributiecentrum Tilburg. 

Medewerkers van het distributiecentrum mochten verbeterideeën (voor 
afvalreductie en afvalscheiding) inleveren en als deze ten uitvoer werden 
gebracht dan mochten zij oogsten. In dit geval bestond de oogst uit fruit. De 

medewerker (Kim Erkemeij) koos ervoor om de oogst met ons te delen.  
Voor ons is dat een voorbeeld van Samen Winnen. 

 

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  
 

mailto:ouderraad@bsdeveste.nl

