
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 1 ( 23 augustus 2018) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De school is weer begonnen  
De vakantie zit er weer op. We zijn weer 

begonnen. En wij hebben er zin in.  

Wilt u weer denken aan de afspraken m.b.t. de 

verkeersdrukte rondom school!!!!  

 Nieuw emailadres  
Vanaf dit schooljaar hanteren wij het @leerrijk.nl 

mail-adres. 

Voor algemene zaken of vragen aan de directie kunt 

u mailen naar infodeveste@leerrijk.nl . 

Voor vragen aan de leerkrachten of IB-ers gebruikt u 

het voornaam+tussenvoegsel+achternaam@leerrijk.nl 

mailadres. 

Voor ziekmelden kunt u nog het oude mailadres 

gebruiken ziekmelden@bsdeveste.nl  

Communicatie  
We vinden het als team belangrijk om SAMEN met u als ouder/verzorger de 

ontwikkeling van uw kind goed te laten verlopen. Een goede communicatie is 

daarvoor dan ook erg belangrijk. Natuurlijk is de email de snelle en handige manier 

voor het doorgeven van een boodschap, maar we willen u nadrukkelijk vragen om 

bij de leerkracht of de interne begeleidster binnen te lopen om, indien u dit 

wenselijk en noodzakelijk acht, het gesprek met hen aan te gaan. De ervaring leert, 

dat dit veel effectiever is dan een uitgebreide mail te sturen.   

Mocht u het gesprek met de directie aan willen gaan, dan kan dat natuurlijk ook. 

Wilt u er dan rekening mee houden dat zij op de volgende momenten in de week 

aanwezig zijn. Kees Ligtvoet: dinsdag, woensdagochtend en donderdag. Eric de 

Brouwer: maandagochtend, dinsdagmiddag, donderdagochtend, vrijdagmiddag.  

Bereikbaarheid ouders  

Om te zorgen dat wij beschikken over de juiste gegevens in geval van nood vragen 

wij u een lijst in te vullen. Deze lijsten zullen bij de leerkrachten van uw kind(eren) 

bewaard worden. Vandaar vragen wij u om dit voor elk kind apart te doen. Deze  
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week geven wij de lijsten mee en wij vragen u vriendelijk om deze z.s.m. ingevuld 

te retourneren bij de leerkracht van uw kind(eren).  

In het kader van de nieuwe privacy wetgeving kunnen wij als school ook geen 

adressenlijsten of telefoonbomen meer verstrekken.  

Op onze school werden tot nu toe klassenlijsten en telefoonlijsten uitgedeeld met 

namen, adressen en telefoonnummers (van ouders) van leerlingen. Deze gegevens 

zijn persoonsgegevens en vallen dus onder de privacywetgeving. Het delen van 

deze gegevens gebeurt niet in het kader van het geven van onderwijs. U zult dus 

zelf bij andere ouders moeten informeren naar telefoon- of adresgegevens.  

Bij calamiteiten zullen wij u informeren via e-mail of Parro-app. 

Verlof 

Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag volgend op de maand waarin 

het 5 jaar wordt. Voorbeeld: uw kind wordt op 12 februari 5 jaar. Het is dan 

leerplichtig vanaf 1 maart. Vanaf dat moment is de leerplichtwet van toepassing. 

Dat betekent dat uw kind niet meer zomaar thuis mag blijven of dat u buiten de 

schoolvakanties op vakantie mag gaan.  

Verlof en verzuim 

Samengevat komt het erop neer, dat uw kind alleen buiten de schoolvakantie mee 

op vakantie mag, als, vanwege het beroep van één van de ouders het kind in de 

zomervakantie niet gedurende minimaal twee weken met hen op vakantie kan. 

Hierbij wordt gedacht aan seizoengebonden arbeid, horeca e.d. IN ANDERE 

GEVALLEN IS GEEN VAKANTIEVERLOF MOGELIJK!  

Hieraan zijn de volgende beperkingen verbonden:  

• kan slechts eenmaal per schooljaar  

• kan niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar  

• geldt voor maximaal 10 schooldagen  

• de directeur beslist maar kan een onderzoek instellen of een werkverklaring 

toetsen  

 

Als u buiten de schoolvakantie bent ingeroosterd, betekent dat niet automatisch, dat 

het vakantieverlof wordt toegekend. Uw werkgever dient namelijk in zijn rooster-

planning rekening te houden met werknemers met schoolgaande kinderen.  

Naast vakantieverlof geeft de wet ook de mogelijkheid om verlof te verlenen voor 

bijzondere omstandigheden, zoals b.v. huwelijk en overlijden van bloed- en/of 

aanverwanten tot een bepaalde graad en bij medische of sociale redenen. Als u niet  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

zeker weet of u verlof kunt krijgen, doet u er verstandig aan om even van tevoren 

met de directeur contact op te nemen.  

Wanneer u verzoekt om meer dan 10 schooldagen verlof, zal de directeur uw 

aanvraag ter afdoening doorzenden aan de leerplichtambtenaar.  

Fruitinzameling Zonnebloem 

         

   
 

Waspik,  augustus 2018 

Beste ouders van de schoolgaande kinderen van basisschool De Veste 

De landelijke organisatie van De Zonnebloem viert de Nationale Ziekendag op 8 september. 
Ook in Waspik worden alle gasten van De Zonnebloem uitgenodigd. 
Maar daarnaast verrast De Zonnebloem Waspik de zieke mensen in Waspik met een 
fruitschaaltje. 
De  ruim 70 schaaltjes worden door de kinderen onder begeleiding van enkele van onze 
vrijwilligers gemaakt en bezorgd. 
 
Wij staan als De Zonnebloem garant voor een goede organisatie en vragen u hierbij om 
ondersteuning van deze actie door uw kind vers fruit mee te geven op 

donderdag 6 september. 
Alles wat u kunt bedenken als passend bij de inhoud van een fruitschaaltje is wenselijk. 
Dat mag ook verpakt zijn, kleine blikjes of potjes fruit of noten en zuidvruchten of wellicht 
gewoon koekjes. 
Wij willen graag een uitzondering maken voor  bananen en overig te bedenken fruit als de 
kwetsbaarheid daarvan in het geding is. 
 
Op beide basisscholen worden van het door u meegegeven fruit fruitschaaltjes gemaakt. 
De fruitmandjes worden in de loop van de dag door uw kinderen en onze vrijwilligers  
bezorgd bij de zieke mensen zoals die bij ons staan geregistreerd. 
 
 

 

   Afdeling Waspik 
   R.F. Wijffelsstraat 25 
   5165 EP Waspik 
   Tel: 0416–313224 
   pboons@home.nl 

http://www.zonnebloem.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
Wij kunnen u verzekeren dat deze spontane actie heel bijzonder wordt gewaardeerd en dat 
ook uw kinderen dit zullen ervaren als een goede bijdrage met een zinvolle gedachte.  
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw medewerking. 
 
Met hartelijke groet, 
Zonnebloemteam Waspik 
 
 
 
 

Gymrooster 
Hierbij het definitieve gymrooster. Het rooster in de informatiekalender was onder 
voorbehoud. 
Wilt u er ook aan denken om de kinderen regelmatig de gymtas mee naar huis te laten 
nemen zodat de gymkleren gewassen kunnen worden. Het komt nogal eens voor dat 
gymtassen lang op school blijven hangen.  
 
Maandag:   13.30 - 14.15 u   Groep 7A en 7B 
   14.15 - 15.00u    Groepen 1-2 (om de beurt)  
  
Dinsdag:     8.40 -   9.30u    Groep 6 en groep 8                                        
                              9.30 - 10.15u    Groep 5 en groep 4 

10.15 - 11.00u    Groep 3A en groep 3B 
            
Donderdag:    8.35 -   9.15u    Groep 8 en groep 6                                         
      9.15 -   9.55u    Groep 7B en groep 7A 

   9.55 - 10.35u    Groep 4 en groep 5 
            10.35 - 11.15u    Groep 3B en groep 3A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfit! 
Kick off 

Wat:  Samen sporten met je papa/mama 
en voedings workshop 

Wanneer:  Maandag 03-09-18 16.00-18.00 uur 
Waar:  Zorgplaza Waalwijk 
Voor wie:    Kinderen 6-16 jr en hun ouders 
Door wie:  Ingrid vd Berg  

(kinderfysiotherapeut) en Inge 
Marcelissen (diëtist)  

Aanmelden:  i.vanson@zorgplazawaalwijk.nl 
 

 
 

 
 

Meer info:  www.zorgplazawaalwijk.nl 
 

(meer informatie in de bijlage) 
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