
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 19 (2 april 2019) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Sportdag 

Op vrijdag 12 april houden wij weer de Koningsspelen. Een dag waarop alle kinderen 

sportief bezig zullen zijn op school of de voetbalvelden van VV Waspik. Dit jaar 

samen met de kinderen van De Brug. Voor deze dag kunnen wij niet zonder de hulp 

van (groot)ouders. Dus wilt u uw kind sportief ondersteunen dan kunt u zich hiervoor 

aanmelden. De brief met meer informatie en om aan te melden heeft u deze week 

ontvangen. Een mailtje sturen mag ook (natasjavannijnatten@leerrijk.nl). 

Verkeersexamen 

Vrijdag 29 maart hadden  de leerlingen van groep 7 en 8 het praktisch 

verkeersexamen. Het theoretisch examen zal op 4 april plaatsvinden. 

We wensen hen veel succes. 

Spaanse margrieten, geraniumactie én hanging basket 
Ook dit jaar wordt er weer een verkoopactie Spaanse margrieten 

en geraniums gehouden. Nieuw dit jaar is de hanging basket met 

meerdere kleuren bloemen. De opbrengst van de verkoop komt 

geheel ten goede aan het medebekostigen van de activiteiten die 

de ouderraad organiseert.  

De leerlingen hebben vorige week een brief en bestellijst 

meegekregen. Deze kunnen de kinderen tot uiterlijk woensdag 

17 april inleveren bij de leerkracht. Op woensdag 08 mei 

kunnen de plantjes afgehaald worden tussen 08.30 en 13.00 uur 

bij de hoofdingang van de school. De bestelling moet per lijst 

in z’n geheel meegenomen worden, dit om vergissingen te voorkomen!  

Graag zelf voor dozen of kratten zorgen.  

 

Parkeeroverlast bij basisschool De Veste 
Kinderen ondervinden overlast bij het verlaten van het schoolplein. Tussen de middag, 

maar vooral om kwart over drie worden ze gehinderd door auto’s die verkeerd 

geparkeerd staan. 

Een van de verkeersouders heeft contact gezocht met de wijkagent over dit probleem 

en vervolgens werden we gebeld door Sonja Ophorst (handhaving verkeer en 

veiligheid) 

Wij hebben haar toen uitgenodigd voor een gesprek. Zij heeft toen samen met haar 

collega met ons gesproken over de situatie rondom de school. Bij onze school geldt 

geen stopverbod aan de kant van Burgemeester Gescherstraat. Ouders mogen daar hun 

kinderen wel even uit laten stappen. 

Sonja en collega zijn rond 15:00 u rond gaan rijden om te zien wat wij bedoelen met 

de parkeeroverlast. 
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Zij gaan nu regelmatig controles uitvoeren en boetes uitdelen. 

Ook tijdens de BVL vergadering van 18 maart is de informatie en de afspraken 

rondom Kiss & Ride zones besproken.   

Nieuws van het overblijfteam 

Met de directie, het team en overblijfteam streven wij naar een “gezonde school” 

daarom mag alleen onderstaande tijdens het overblijven worden meegenomen: 

Ontbijtkoek, eierkoek, krentenbol, kaas, worst, worstenbrood, toast en cracker. 

Dus geen Bifi worstjes, donuts of andere koeken en snoep. 

Snoep in de klas getrakteerd mag niet tijdens het overblijven worden opgegeten. 

Wij zorgen iedere dag voor een snoepje en regelmatig voor een andere traktatie. 

  

Het overblijfteam. 
 

Bericht van de bieb: Online Tool Dyslexie onder de knie 
Heeft jouw kind moeite met lezen en spellen? Wil jij je kind 

graag helpen, maar weet je niet goed hoe? Er zijn heel veel 

handvatten en hulpmiddelen. Niet alleen voor kinderen, ook 

voor hun ouders! Hoe help je jouw kind een stapje verder?  

 

Bibliotheek Midden-Brabant heeft een online tool die van 1 

april t/m 10 mei open staat voor alle ouders en kinderen met 

lees- en spellingsproblemen. Volg de training samen met je 

kind, op een moment en in de volgorde die jullie uitkomt. Bouw 

aan zelfvertrouwen met leuke oefeningen, 

achtergrondinformatie en handige tips. 

 

De onderwerpen die in de online tool aan bod komen zijn; 

 Zelfvertouwen 

 Leesplezier en leesmotivatie 

 Andere talenten 

 Beelddenken 

 Apps, games en spellen 

 

Doe mee! Aanmelden via bibliotheekmb.nl/dyslexie 
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Steunouder 

Steunouder is een nieuwe dienst van ContourdeTwern die gericht is op het ontlasten 

van ouders, waarbij de opvoeding en verzorging van het kind even te veel is en er geen 

beroep kan worden gedaan op het netwerk.  We zijn opzoek naar ouders die een plekje 

over hebben om eenmaal per week een kind uit de buurt op te vangen en zo andere 

ouders te kunnen ontlasten. 

 


