INFORMATIEBRIEF NR. 2 ( 6 september 2018)

Beste ouders/verzorgers

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Cindy Soeters. Ik kom uit Raamsdonksveer. Na
meer dan 20 jaar met veel plezier in Dordrecht gewerkt te
hebben op IKC DeWereldwijzer werd het tijd voor een
nieuwe uitdaging. Die uitdaging heb ik gevonden op BS De
Veste. Ondertussen heb ik al een paar dagen gewerkt op De
Veste en ik voel me ontzettend welkom hier. Ik kijk met veel
plezier en enthousiasme uit naar de rest van het schooljaar!

Informatieavond
Op donderdag 13 september bent u van harte welkom om tussen 18.00 – 19.30u.
saamen met uw kind(eren) naar school te komen en u rond te laten leiden door uw
kind. Meer informatie in de bijlage.

Nieuws van het overblijven
Ouders van nieuwe leerlingen die informatie willen hebben over het overblijven op
onze school kunnen een overblijffolder meenemen. Deze staan in een rekje
tegenover de witte overblijf brievenbus bij de hoofdingang.
Blijft uw kind(eren) op vast dagen over graag mailen naar wimgerry@home.nl
U hoeft dan alleen bij afwezigheid een mededeling te doen via de mail of in de
brievenbus.
Ouders vragen of ze meerdere overblijfkaarten
tegelijk kunnen kopen, dit mag natuurlijk altijd, als
de laatste kaart vol is geven wij hem aan uw kind
mee. We proberen zeker bij de kleinste kinderen de
overblijfkaart in de tas of broodtrommel te stoppen.
Kosten overblijfkaart € 15.00 voor 12 strippen.
De poort is vanaf 13.00 uur geopend eerder mogen de kinderen die thuis
gaan eten niet op het schoolplein.
We willen nogmaals benadrukken dat in overleg met de directie , het team
en overblijfteam is besloten dat alleen ontbijtkoek, eierkoek, krentenbol, kaas,
worst, worstenbrood, toast of cracker mee mag worden gegeven tijdens het

overblijven, dus geen andere koeken, donuts, Bifi worstjes of snoep. Wij streven
naar een “gezonde school”, andere lekkernijen graag THUIS eten.
Wij zorgen iedere dag voor een snoepje en regelmatig voor een andere traktatie.
Groetjes het Overblijfteam.

Nieuws van de ouderraad
Bankjes:
Zoals de meeste inmiddels al wel gezien zullen hebben, zijn er vorige week een 4tal nieuwe bankjes geplaatst. Twee bij de bovenbouw en twee op het plein bij de
kleuters. De oude banken waren echt versleten en niet meer op te kappen. Gekozen
is voor vrolijke, duurzame bankjes die haast geen onderhoud nodig hebben en tegen
een stootje kunnen. Deze bankjes hebben we aan kunnen schaffen mede door de
opbrengst van de geraniumactie van afgelopen mei. Nogmaals dank naar alle
ouders en kinderen die hun best hebben gedaan zoveel mogelijk plantjes te
verkopen!

Nieuw or lid:
De eerste or vergadering hebben we inmiddels weer gehad. Jitske Ackermans zal
het or team komen versterken. We wensen haar veel plezier!
Team en ouderraad b.s. De Veste

Ouderbijdrage
In de bijlage van de mail treft u ook een verzoek voor de jaarlijkse ouderbijdrage.

De ouderbijdrage wordt o.a. gebruikt voor de Sint, Kerst, Carnaval, Pasen,
sportdag,
musical, speeltoestellen en schoolverlaters.
En om al deze activiteiten te kunnen organiseren zijn we afhankelijk van uw
bijdrage.

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 Geertje.
De cursus is geschikt voor alle kinderen vanaf groep 4: met of zonder tekentalent!
Geertje Naalden 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.
Kruip achter de potloden en kwasten om op papier en doek je
uit te leven!
Het zijn 6 lessen van 1,5 uur (wekelijks) van 16.00-17.30 uur op maandag.
We starten maandag 29 oktober en de kosten zijn € 50.-- + € 5.-- materiaalkosten.
Inschrijven kan via de website www.denbolder.nl of via www.vudelangstraat.nl
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