
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 29 ( 30 mei 2017) 
 

 
Beste ouder / verzorger 

 
Nationale Overblijfdag 
Donderdag 1 juni is het de Nationale Overblijfdag. 

Op deze dag willen we alle overblijfouders de 
erkenning geven die zij verdienen.  

Gezien de aard en het belang van het werk dat zij 
verrichten, spreken wij onze waardering uit voor de 
manier waarop onze overblijfouders de kinderen 

tijdens de lunchpauze begeleiden. Er komt namelijk 
heel wat kijken bij het aansturen van een groep 

kinderen. Onze overblijfouders hebben dan ook 
hiervoor een speciale opleiding gevolgd. En dat alles 
als vrijwilliger. 

Als school zullen we er voor zorgen dat deze dag niet zomaar voorbij gaat. 
 

Uitvinderswedstrijd 
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn de afgelopen weken bezig geweest met het 
bedenken van uitvindingen en oplossingen voor problemen. 

Van het bedenken van speelgoed van afvalmaterialen tot een uitvinding voor het 
circus. 

Iedere groep heeft 1 uitvinding ingeleverd op de site van de uitvinderswedstrijd. 
Hierop kan door iedereen gestemd worden maar ook een vakjury zal de 
inzendingen beoordelen.  

Groep 5A De pingpongtafel 
Groep 5B De vrachtwagen 

Groep 6 Waterplan 7 
Groep 7 De Plastic vreter 2.0 
Groep 7-8 Het rijdende dienblad 

Groep 8 De Spacenutella 
De pagina om te stemmen is:  http://www.uitvinders-

wedstrijd.nl/uitvinderswedstrijd/uitvinderswedstrijd-2017/inzendingen  
Aanstaande vrijdagmiddag (2 juni) worden de beste 3 van elke groep in de aula 
tentoongesteld. De kinderen van de verschillende groepen zullen in de middag de 

uitvindingen bekijken en stemmen op de uitvinding zie zij het mooiste, beste of 
slimste vinden. 

De uitvinding van de groep met de meeste stemmen wordt uitgeroepen tot 
winnaar van bs De Veste en ontvangt een leuke prijs. 

Om 15.00u bent u als ouder van harte uitgenodigd om in de klas van uw kind / 
kinderen te komen kijken naar de uitvindingen. 
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Conclusies oudertevredenheidspeiling 

 

Enkele maanden geleden hebben we u gevraagd om een tevredenheidspeiling in 

te vullen. Bijna 40% van de ouders heeft deze peiling ingevuld. 

We hebben de uitkomsten van de peiling vergeleken met die van november 

2015. Hieruit blijkt, dat de mening van de ouders over onze school nagenoeg 

gelijk is gebleven, dat ouders over het algemeen tevreden zijn over het reilen en 

zeilen op onze school. 

Uiteraard zijn we verder gaan kijken dan alleen maar een algemeen beeld. De 

verschillende onderdelen van de peiling hebben we tegen het licht gehouden en 

daar de volgende conclusies uit getrokken.  

Als erg positief komen de volgende 3 onderdelen uit de bus: 

- Het leer- en leefklimaat in de groepen (3.6 op een schaal van 4) 

- Het contact van ouders met de school (3.7 op een schaal van 4) 

- De vaardigheden op samenwerking en zelfstandigheid die leerlingen aanleren 

(3.6 op een schaal van 4) 

Aandachtspunten die uit de peiling naar voren komen: 

- Gedrag van leerlingen (3.0 op een schaal van 4) 

- Aandacht voor social media (3.2 op een schaal van 4) 

- Informatie over de vorderingen van de leerlingen (3.0 op een schaal van 4) 

We gaan natuurlijk proberen om de tevredenheid zo hoog/groot mogelijk te 

houden en daarbij de positieve onderdelen ook zo te houden. Waar het gaat om 

de aandachtspunten, zullen we deze in het team en de MR bespreken, opdat we 

ons aanbod in de groepen en de communicatie naar u als ouder toe zo optimaal 

mogelijk maken. 

Het is fijn om via een peiling de mening van ouders te horen. Het belangrijkst 

blijft voor ons echter, dat u bij de leerkracht van uw kind(eren) binnenloopt of 

een afspraak maakt, wanneer u daar behoefte aan heeft. Mocht u aanleiding 

hebben om over algemene zaken een gesprek aan te gaan, loopt u dan gerust bij 

de directie binnen. 

Eric de Brouwer  

Kees Ligtvoet 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Beste ouders, 

 
Op onze oproep voor kandidaten voor de MR heeft niemand gereageerd 

Dit houdt in dat Feiko de Graaff(oudergeleding) automatisch herkozen is voor 
een nieuwe periode van drie jaar. 
Er volgen dus geen verkiezingen. 

Onze laatste vergadering van dit schooljaar zal zijn op donderdag 29 juni. 
 

Met vriendelijke groeten, 
MR bs De Veste. 

 
 

De VakantieBieb 

Het zomercadeautje van de Bibliotheek 
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-
niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens 

de vakantie deze terugval tegengaat. 

Of je nu op vakantie gaat of thuisblijft, in de VakantieBieb vind je meer dan 60 
mooie  

e-books voor het hele gezin. 
De VakantieBieb opent 1 juni 2017 voor jeugd en 1 juli komen hier e-books voor 
volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op 31 augustus 2017.  

Download de gratis app vanaf  1 juni op je tablet of smartphone of kijk op 

https://vakantiebieb.nl/ voor meer informatie 
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