
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 2 (5 september 2019) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 
Aan: alle ouders/verzorgers van de leerlingen van De Veste 
Betreft: informatieavond op donderdag 12 september 2019 
 
 
Waspik, 5 september 2019 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
 
Zoals u op de jaarkalender heeft kunnen lezen, hebben we volgende week donderdag de 
informatieavond voor alle groepen gepland. 
 
Deze informatieavond zal hetzelfde karakter hebben als vorig jaar: ook dit jaar zullen  de kinderen 
aan u vertellen, wat er in de klas gebeurt. Zij zijn immers degenen die iedere dag in de klas zijn! 
 
Dus: op donderdag 12 september (volgende week) bent u van harte welkom om tussen 18.00 – 19.30 
uur SAMEN MET UW KIND(EREN) naar school te komen en u rond te laten leiden door uw kind. De 
leerkrachten zijn natuurlijk in hun lokaal aanwezig, maar het is de bedoeling dat uw kind vertelt over 
het werken in de klas. 
Let op: het is een inloopmoment, dus u hoeft niet perse al om 18.00 uur op school te zijn, dit mag 
uiteraard ook best wat later zijn. 
 
De manier van werken in de klas is door de leerkrachten ook op papier gezet. In de vorm van een 
informatieboekje krijgt u deze mee naar huis, zodat u het nog eens rustig na kunt lezen.  
Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn om volgende week donderdag op school te komen 
kijken, dan krijgt uw kind dit informatieboekje mee naar huis. 
Ook zal dit informatieboekje op de website van de school geplaatst worden (onder de groep van uw 
kind). 
 
We hopen dat we u volgende week donderdag op school mogen ontmoeten en dat uw kind u een 
goed beeld van het werken in de klas zal geven! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van De Veste, 
 
Eric de Brouwer 
Kees Ligtvoet 

 

 

 



 

 

 

 

Inzameling fruit voor de Zonnebloem 

           

   
 

Waspik,  september 2019 

Beste ouders van de schoolgaande kinderen van basisschool 

De Brug en  basisschool De Veste 

De landelijke organisatie van De Zonnebloem viert de Nationale Ziekendag op 14 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 12 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. 
 
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 
 

 

 

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

http://www.zonnebloem.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van de bieb: Flink veel lenen met gratis jeugdabonnement! 
Ben je jonger dan 13 jaar? Dan kun je gratis lid worden 
van de Bibliotheek en kun je heel veel lenen! 
Met een Jeugdpas kun je: 

 Jeugdboeken lenen. (Leentermijn: 3 weken, 

leengeld: gratis) 

 Jeugd-dvd’s lenen. (Leentermijn 1 week, leengeld: 

€ 3,00 per dvd.) 

 Games lenen. (Leentermijn: 3 weken, leengeld: € 

3,00 per game.) 

 Verlengen tegen dezelfde kosten als de uitlening. 

 Tot drie titels tegelijk gratis (online) reserveren. 

 Eén uur per dag gratis gebruikmaken van internet op de publiekscomputers. 

 
Lid worden? Kom met één van je ouders tijdens service-uren (check op de website van de 
vestiging de tijden)  naar de Bibliotheek en schrijf je in!  
Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekmb.nl/jeugdabonnement 

 

 

 

 

 

Een voedselbos in Waspik 
In de bijlage treft u informatie over het Voedselbos 
Waspik. 
Op maandag 9 september om 20.00u zal in De 
Schakel, Dorpsplein 1a te waspik een informatieavond 
plaatsvinden. 
 

 

 

 

Type4fun 
Op woensdag 11 september om 13.00u start er in Den Bolder weer een leuke typecursus 
voor kinderen van groep 6-8. In de bijlage meer informatie. 
 

 

Steunouder 
Soms is de opvoeding en verzorging van een kind eventjes te veel. Dit kan allerlei oorzaken 
hebben. Bijvoorbeeld doordat er financiële problemen zijn, ziekte is in het gezin, jij of je 
partner niet lekker in je vel zit, een van de kinderen extra aandacht vraagt of doordat je het  
 

https://www.bibliotheekmb.nl/abonnement/abonnementsoorten/jeugdabonnement.html


 

 
 
 
 
 
 
 
gewoon erg druk hebt als alleenstaande ouder. Als er dan op niemand in je omgeving is om 
op terug te vallen, kan een Steunouder een stukje rust bieden. Door je kind één keer per 
week een ander thuis te geven, kun jij weer op adem komen.  

Of misschien ben jij wel de Steunouder die een plekje over heeft om eenmaal per week een 

kind uit de buurt met extra liefde en aandacht op te vangen en zo anderen te ontlasten. 

In de bijlage meer informatie 

 


