
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 28 ( 26 mei 2017) 
 

 
Beste ouder / verzorger 

 

Nieuwsflits  vanuit de ouderraad                                                                                   
 

Juffendag:  

Afgelopen woensdag hebben de kinderen de verjaardagen van alle juffen en meneren gevierd 

op school. Vanuit de ouderraad was er ook dit jaar weer een gezamenlijk cadeau namens alle 

kinderen geregeld. Om 12.30 uur werden alle leerkrachten naar de personeelskamer geroepen, 

waar als verrassing een overheerlijke high tea klaar stond die met grote enthousiasme in 

ontvangst is genomen. Naast de high tea hebben ze nieuwe theeglazen gekregen zodat er naast 

de borden en mokken van vorig jaar, er ook weer ruim voldoende theeglazen aanwezig zijn. 

Kortom, een geslaagd cadeau!  

       
 

             
 

 

Schoolfotograaf: 
Beste ouders, verzorgers, 

Op donderdag  1 juni  a.s. zal de schoolfotograaf weer aanwezig zijn  om de groeps –, 

individuele en broertjes/zusjes foto’s te maken.  

Dit jaar is er ook weer  de mogelijkheid om een broertjes/ zusjes foto te laten maken voor 

gezinnen waarvan een van de kinderen nog niet of niet meer op onze school zitten.  De tijden 

hiervoor zijn van 08.00 tot 08.30 uur en van 12.00 tot 13.00 uur.  De kosten voor deze foto 

zijn €5,-. Tijdens het maken van de foto moet dit bedrag  aan de fotograaf betaald worden. Dit 

bedrag staat los van het mapje met foto’s die sowieso mee naar huis komen. Het is een extra 

service van de fotograaf.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In verband met de planning  willen we graag vooraf inventariseren of er gezinnen zijn die hier 

gebruik van willen maken. Daarom de vraag om dit uiterlijk dinsdag 30 mei aan te geven. Dit 

kan door een mail te sturen naar ouderraad@bsdeveste.nl .  

Geef hierbij duidelijk aan om welk tijdsblok het gaat. Dus tussen 08.00 en 08.30 uur óf tussen 

12.00 en 13.00 uur. Gelieve ook de namen en leeftijden van de betreffende kinderen te 

noemen en het telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken. Vol = vol, dus ben er op tijd 

bij!  

Na inschrijving zullen we via e-mail of telefonisch contact met u opnemen om de exacte tijd 

door te geven.  

 

Met vriendelijke groet, 

Ouderraad en team B.s. de Veste 
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