
 

 
 
 

    INFORMATIEBRIEF NR. 16 (28 mei 2020) 

 

Vakantieweek Pinksteren 

Wij willen u eraan herinneren dat de geplande vakantieweek van 2 t/m 5 juni is komen te 

vervallen en dat dit een schoolweek wordt. Het onderwijs wordt nog wel steeds in 2 

ploegen gegeven. 

Wij beginnen dus dinsdag 2 juni, aangezien maandag 1 juni Tweede Pinksterdag is en 

iedereen dan vrij is. 

Laptops terug 

Aangezien het thuiswerken vanaf maandag 8 juni niet meer zal 

plaatsvinden zouden wij graag de uitgeleende laptops op 

donderdag 4 of vrijdag 5 juni terugontvangen zodat we deze 

weer kunnen inzetten bij wereldoriëntatie en andere vakken. 

Wilt u er dan voor zorgen dat alle onderdelen (oplader, muis, 

koptelefoon etc.) ingeleverd worden? Alvast bedankt voor uw 

medewerking.  

MR 
Op maandag 11 mei heeft de MR weer vergaderd. De notulen hiervan kunt u teruglezen op 

de site van de school. In het kort de belangrijkste onderwerpen die ter sprake zijn gekomen: 

 Onderwijs in coronatijd wordt uitgebreid besproken  

 Nieuw toezichtkader van de inspectie 

 Schema oudergesprekken van de kleuters 

 MR verkiezingen 

  

MR VERKIEZINGEN 
Aan het eind van het schooljaar zal Feiko de Graaff de MR verlaten.   
Daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste  ouder die interesse heeft om zitting te 
nemen in de MR en zo een bijdrage wil leveren aan het 
onderwijs op BS de Veste.  
Als lid van de MR kunt u actief meedenken, adviseren en 
meebeslissen over allerlei onderwerpen. Denk bv aan 
schooltijden, vakantierooster, veiligheid rondom de 
school, begroting, schoolplan enz. De oudergeleding van 
de MR vertegenwoordigt de ouders van de school.  
De MR vergadert ongeveer 7 x per jaar. De MR op onze school bestaat uit 3 ouders en 3 
leerkrachten. De directie heeft een adviserende rol en is aanwezig bij de vergaderingen.  
Heeft u interesse? Stuur dan een mailtje naar mrdeveste@leerrijk.nl  voor 4 juni. 
Wanneer meerdere ouders zich aanmelden, volgen verkiezingen.   
Wilt u meer informatie? Dan kunt u ook terecht bij bovenstaand mailadres of u kunt een van 
de leden benaderen. Deze staan vermeld in o.a. de kalender en op de site van de school. 
Alvast bedankt!  
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Bericht van de bibliotheek: CoderDojo 

 

CoderDojo Online: maak je 

eigen webpagina met Trinket 

www.bibliotheekmb.nl 

Wat gaan ze deze keer doen? 

Een eigen webpagina maken met Trinket 

Op 6 juni gaan we experimenteren met een eigen webpagina maken met Trinket. 
Petra en Timo van onze CoderDojo in de Bibliotheek Waalwijk leren je in een online 
workshop van 1,5 uur hoe je een eigen verhaal, grap of gedicht op een webpagina 
krijgt. 

 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheekmb.nl%2Fagenda%2F20-06-jun%2Fcoderdojo-waalwijk1.html&data=02%7C01%7Ckeesligtvoet%40leerrijk.nl%7Cfea9331eef05406c561208d80247b888%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637261854348597777&sdata=NQL3gVee6q8LpleZJWxu9GjqNI2fhExkRzsCEqF5Zqw%3D&reserved=0
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