
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 10 ( 11 januari 2018) 
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Inspectiebezoek 
Alle basisscholen in Nederland worden periodiek getoetst door de Inspectie van het 

Onderwijs. Door het uitvoeren van deze inspecties wil de overheid zorgen dat de 

kwaliteit van het onderwijs in Nederland gewaarborgd is. In November heeft deze 

inspectie ook weer plaatsgevonden op de Bs De Veste. Daarbij is de inspecteur van 

onderwijs op bezoek geweest in de groepen, heeft gesprekken gevoerd met 

leerlingen, ouders, leerkrachten, interne begeleiders en de directie van de school. 

Het verslag van deze dag hebben we inmiddels ontvangen en daaruit blijkt, dat de 

inspectie tevreden is over de wijze waarop leerlingen met elkaar omgaan, er een 

prettige sfeer op school heerst en dat de leerlingen zich veilig voelen op De Veste. 

Ook is het niveau van lesgeven door de leerkrachten in orde bevonden. 

In het verslag wordt ook een aantal verbeterpunten 

genoemd gericht op de kwaliteitszorg. Deze punten komen 

met name tot uitdrukking in het opstellen van concrete 

doelen, opdat we de kwaliteit van ons onderwijs beter 

kunnen toetsen en  

Wij, het team van Bs de Veste, zijn al druk bezig geweest 

om samen met het bestuur van Leerrijk! een plan van 

aanpak te maken om  de verbeterpunten zo snel mogelijk 

toe te passen op school. Hier gaan we in 2018 verder 

uitvoering aan geven.  

Gezamenlijk landenproject op bs de Veste 
Van 26 februari tot en met 16 maart hebben we een 

gezamenlijk landenproject in alle groepen. Nadere 

informatie volgt nog, maar noteer alvast in de 

agenda:  

Vrijdagmiddag 16 maart is de afsluiting van 13.30 

tot 15.00 uur. 

U bent dan van harte welkom! 

 

Voor dit project zijn we nog op zoek naar oude 

witte lakens. Mocht u witte lakens hebben dan 

graag afgeven bij de leerkracht van uw kind. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Carnaval talentenshow 
Morgen (vrijdag)  krijgen de kinderen 

een uitnodiging mee om zich in te 

schrijven voor onze talentenshow tijdens 

de carnavalsviering op school. 

Het zou fijn zijn als er indien nodig het 

‘steuntje in de rug’ geboden wordt door u 

als ouder. 

 

 

 

 

 

Tekenen voor kids  
Hou je van tekenen en schilderen? Wil je spelenderwijs hier meer  

over leren? Neem dan een schort of een oud overhemd mee en  

kom op maandagmiddag bij de Tekencursus van Lya.   

De cursus is geschikt voor alle kinderen: zonder of met tekentalent! 

Lya  leert je met andere ogen te kijken en je fantasie te ontwikkelen. Je maakt de 

mooiste schilderijen en na afloop van de cursus komt er een echte tentoonstelling in 

Den Bolder van jullie kunstwerken.   

 

Dus blijf deze winter uit school even weg van  je computer of tablet 

en kruip achter de potloden en  kwasten om  op  papier en doek  je  

uit te leven! 

Je kunt inschrijven via de website van Den Bolder, wees er snel bij want vol=vol! 

www.denbolder.nl   (onder het kopje cursussen) 

 

Docent  : Lya van Irsel 

Lessen  : 8  lessen van 1,5 uur  (wekelijks) 

Aanvang  : Maandag 19 februari 

Tijd   : 16.00 – 17.30  uur 

Plaats   : Den Bolder, Waspik 

Prijs   : € 67.--  (+  € 5.--    

                            materiaalkosten aan docente) 

 

 
 

 

   
 

http://www.denbolder.nl/

