
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 24 ( 4 juli 2018) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Afscheid leerkrachten bs De Veste 

Het schooljaar nadert zijn einde en de leerkrachten zijn weer verdeeld over de 

groepen. Helaas moeten we van een aantal leerkrachten afscheid gaan nemen. 

Leerkrachten die een grote bijdrage hebben geleverd aan het onderwijs in Waspik.  

Wij zullen hen en hun ervaring zeer zeker gaan missen.  

Hieronder vertellen ze waarom ze de school gaan verlaten. 

We wensen hen allen het allerbeste voor de toekomst, 

 

Afscheid Gerda en Shirley 
Er is een tijd van komen en een tijd van 

gaan....Wij gaan nu genieten van ons 

pensioen!We willen jullie bedanken voor 

het vertrouwen, dat we tijdens onze jaren 

hier op onze school hebben ontvangen. 

We gaan de fijne sfeer en gezelligheid 

zeker missen en wensen iedereen, die bij 

bs. De Veste betrokken is het allerbeste 

toe!! 
 

Gerda en Shirley 

 
 

 

Afscheid Roos Haest 

Na heel wat jaartjes Jacinta en vervolgens de Veste  zit het er 
voor mij nu op. Ik ga aan een nieuwe uitdaging beginnen. 
Taalondersteuning geven aan nieuwkomers en taalzwakke 
kinderen. Ik heb er veel zin in, maar toch neem ik afscheid 
met pijn in het hart.  
Ik zeg namelijk een school vaarwel, waar ik al die jaren met 
veel plezier heb gewerkt met geweldige collega’s, waar ik me 
altijd ontzettend thuis heb gevoeld.   

Ik kijk met plezier terug op zovele topmomenten met de kinderen, die je iedere 
keer weer met wat meer bagage, op wat voor gebied dan ook, naar de 
volgende groep ziet vertrekken.  



 

 
 
 
 
 
 
Veel voldoening kon ik o.a. halen uit het werken met de projecten bij 
basisontwikkeling, de spelthema’s , de thema’s van wio (werken in 
onderzoeksgroepen) en de feestjes met de presentaties. Dat waren voor mij 
uitdagende activiteiten en zorgde voor de nodige,  zogenaamde “gouden 
momenten”. Hopelijk heb ik daarmee de kinderen ook kunnen 
inspireren, om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het leren en creatief tot 
oplossingen te komen. Ik weet,  lieve kinderen,  dat het altijd hard werken 
was……..  
Ik bedank alle ouders voor hun support, het meedenken als het ging om het 
welzijn van hun kind  en het in mij gestelde vertrouwen. Ik wil ook de mensen van 
de oudervereniging , de mr en het overblijfteam bedanken voor hun bijdrage, 
want wat hebben er velen door de jaren heen veel werk verzet voor de school!  
Ik zal iedereen en alles ongetwijfeld gaan missen… …Ik wens al diegenen, die 
verder gaan op de Veste,  nog een heel fijne tijd toe!    
 
Roos  

Afscheid Petra Matray 

Beste kinderen en ouders, 

Met een dubbel gevoel schrijf ik dit stukje tekst. 

Met heel veel plezier heb ik de afgelopen 19 jaar op deze 

school mogen werken. Wat heb ik genoten om de kinderen te 

zien groeien op wat voor manier dan ook. 

Nu is er voor mij een andere deur open gegaan: intern 

begeleider op de KlimOp in Kaatsheuvel. Een uitdaging waar 

ik veel zin in heb en die ik graag wil aanpakken. 

Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de fijne contacten en het vertrouwen dat 

jullie me gegeven hebben om uw kind te mogen begeleiden in zijn of haar 

ontwikkeling. 

Maar…..wat ga ik deze vertrouwde omgeving en de gezellige sfeer hier missen!! 

Ik wens jullie allemaal alle goeds toe! 

Groetjes 

Petra Matray 

 



 

 

 

Nieuws van het overblijfteam 

Afgelopen 2 weken hebben we onze jaarlijkse overblijf feestweken gehad.  

Maandag en vrijdag ijs gebracht met de ijscokar van Slijterij van Alphen Waspik. 

Ook bij mooi weer zorgen we met enige regelmaat dat de ijscokar langs komt 

tijdens het overblijven. 

  

Dinsdag 19 en donderdag 28  juni (ook groep 

8 omdat ze onze school gaan verlaten) frites 

met kipnuggets verzorgd door Snackbar “de 

Schaans” Raamsdonk. 

  

Wij willen iedereen bedanken die heeft mee 

geholpen.  

Het overblijven was dinsdag en donderdag 

gratis. 

 

Vraag voor ouders van onze overblijfkinderen. 
Als er voor het volgend schooljaar iets verandert aan de vaste overblijfdagen  

van uw kind(eren) wilt U dit dan doormailen voor 10 augustus aan   

wimgerry@home.nl . 

Veranderen de dag(en) tussendoor of als kinderen helemaal niet meer  

overblijven dit doorgeven via mail of briefje in de witte  

overblijf brievenbus  bij de hoofdingang. 

Alle leerlingen van groep 8 veel succes op hun nieuwe school. 

De andere leerlingen zien wij volgend schooljaar graag terug. 

In ons overblijfteam komen niet meer terug Jacqueline van Hoof en Suzanne 

Verstraten wij bedanken hen voor de gezellige samenwerking. 

Nieuwe overblijfouders Gitte IJpelaar en Joost Roovers, welkom in ons team.  

Voor iedereen een fijne en zonnige vakantie, geniet ervan. 

 

Groetjes het Overblijfteam. 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en zien jullie graag weer op maandag 20 

augustus op school. 
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