
 

 
 
 

    INFORMATIEBRIEF NR. 12 (9 januari 2020) 

 
 

 
Even voorstellen… Marc Dorenbosch 
Hallo leerlingen, ouders/verzorgers en nieuwe collega’s bij 
Basisschool De Veste. 
Graag stel ik me kort aan jullie voor. Mijn naam is Marc 
Dorenbosch.  
Deze week ben ik op deze mooie school aan een tweede 
loopbaan begonnen, in het onderwijs.  
Hiervoor werkte ik lange tijd als manager personeel en 
organisatie, voornamelijk in het bedrijfsleven. Dat is mooi 
werk. Toch besefte ik dat ik nog veel liever elke dag direct 
wil bijdragen aan de ontwikkeling en het (zelf)vertrouwen van kinderen.  
Ik ben getrouwd met Barbara en samen hebben we een studerende zoon van 21 jaar en twee 
dochters die 13 jaar zijn en in de tweede klas van de middelbare school zitten. We wonen in Dongen. 
Ik ben in mijn vrije tijd graag buiten, ik houd van sport en spel en geniet in het gezelschap van 
vrienden en familie.  
Tot de zomervakantie heb ik op school een ondersteunende rol, met name in groep 4 van juf 
Maureen. In diezelfde periode zal ik moeten laten zien dat ik geschikt ben om in september met de 
verkorte opleiding voor zij-instromers te starten.  
Ik ben blij met het warme welkom dat ik krijg bij de Veste en heb veel zin om me het vak van 
leerkracht eigen te maken.  

 
Nieuws van het overblijfteam 
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 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 mee aan uw kind.  We proberen  bij de alle 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 het 
schoolplein op. 
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.  
Wel graag zelf drinken meenemen. 
Wij zorgen iedere dag voor een snoepje en regelmatig voor een andere traktatie. 
 
Groetjes het Overblijfteam. 
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GO play 

Doe mee met GO Play: ontdek hoe leuk sport & cultuur is! 

 

Hoi!  

Zit jij in groep 3 t/m 8 en heb jij zin om iets nieuws te ontdekken? Met GO Play kun 

je gratis kennismaken met heel veel leuke verenigingen en activiteiten!  

 

Maak je keuze uit maar liefst 14 GO Play-combi’s. In iedere GO Play-combi zitten 2 

verschillende activiteiten waarmee jij kennis kunt maken. Van hockey, theater, freerunnen tot 

muziek, handbal en tafeltennis.. en nog veel meer! 

 

In de GO Play-folder die je op school krijgt staan alle 14 GO Play-combi’s op een rij. Folder kwijt of 

niet gekregen? Kijk dan op www.gowaalwijk.nl/goplay voor alle informatie. Via deze site kun je je ook 

meteen aanmelden. Dat kan tot en met zondag 19 januari, maar wacht niet te lang want vol = vol.  

 

Veel plezier…. GO Play! 

 

http://www.gowaalwijk.nl/goplay

