INFORMATIEBRIEF NR. 2 ( 27 augustus 2020)

Schoolreis op 14 september gaat niet door
Zoals u in de kalender kunt lezen, staat voor maandag 14 september de schoolreis gepland.
De Coronamaatregelen staan het helaas nog niet toe om het schoolreisje te organiseren zoals
we dat gewend zijn.
We hebben daarom besloten om het schoolreisje te verplaatsen naar de tweede helft van het
schooljaar.
Wanneer de Coronamaatregelen verder versoepeld gaan worden en een schoolreis goed te
organiseren valt, zullen we tijdig informeren, wanneer we toch op schoolreis gaan. Lukt het
vanwege de maatregelen niet om dit schooljaar op schoolreis te gaan, dan zullen we in de
tweede helft van het schooljaar nog een extra leuke dag in en rond de school organiseren.

Zorg op bs De Veste
In de zomervakantie hebben de leerkrachten de leerlingen overdragen aan de nieuwe
groepsleerkrachten. Dit doen ze door uitgebreid op papier te zetten hoe de groep op sociaal
emotioneel gebied functioneert. Wat gaat heel goed? Waar moet aan gewerkt worden? Dit
doen we ook voor de cognitieve vakken. Voor de basisvakken (zoals rekenen, spelling,
begrijpend lezen en technisch lezen) wordt beschreven welke doelen behaald zijn en waar nog
extra aandacht aan besteed moet worden. Ook leggen ze vast welke leerlingen extra
begeleiding nodig hebben en welke begeleiding goed werkt voor een kind.
Bij de kleuters leggen we ook de motorische ontwikkeling vast.
Dit document is in de zomervakantie met de nieuwe leerkrachten besproken. Zij weten op
deze manier precies waar de groep staat en wat belangrijk is om rekening mee te houden.
De leerkracht start deze week op met de groep. De eerste weken wordt er goed naar de groep
gekeken. De leerkrachten leren de leerlingen kennen en andersom.
Vanaf week 2 vinden er groepsbesprekingen plaats. De intern begeleider gaat met de
leerkracht in gesprek over de overdracht. Ze bekijken samen of duidelijk is wat de groep
nodig heeft en wat de individuele leerling nodig heeft. Op deze manier heeft zowel de
leerkracht als de ib-er zicht op wat er in de groep speelt.
Naast de groepsbespreking zullen er in de opstart van het schooljaar voor een aantal
leerlingen oudergesprekken plaatsvinden. Deze gesprekken zijn er op gericht op de zorg en
begeleiding voor een kind goed af te stemmen.
De meeste ouders van de leerlingen van groep 3 t/m groep 8 worden in november uitgenodigd
voor het eerste oudergesprek. Voor de kleuters vindt het eerste gesprek in november (paar
leerlingen) of in februari plaats.
Mocht u tussentijds vragen hebben of de zorg rondom uw zoon of dochter willen bespreken
neem dan gerust contact op met de leerkracht van uw kind!

Personeelsaangelegenheden
Juf Cecilia is al meerdere jaren op onze school actief als Intern Begeleidster (IB-er). Naast
deze werkzaamheden neemt zij ook organisatorische zaken voor haar rekening, waarbij juf
Cecilia met name verantwoordelijk is voor de kwaliteitszorg.
Gezien deze verbreding van haar werkzaamheden, heeft het bestuur van Leerrijk! na overleg
met de Medezeggenschapsraad (MR) en het team van De Veste besloten, om juf Cecilia in de
functie van adjunct-directeur te benoemen.
Zoals u weet, heeft juf Jadine aan het eind van vorig schooljaar jammer genoeg onze school
verlaten en is aan de slag gegaan op een school met onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.
Door het vertrek van juf Jadine zijn enkele werkzaamheden bij andere collega's terecht
gekomen.
Juf Simone gaat wekelijks de leerlingen die bij ons op school met Levelwerk werken
ondersteunen.
De open gekomen plek in de Medezeggenschapsraad (MR) zal worden ingevuld door juf
Cindy Soeters.

Inzameling fruit Zonnebloem

Beste ouders van de schoolgaande kinderen van basisschool De Veste
De landelijke organisatie van De Zonnebloem viert de Nationale Ziekendag op 12 september.
Helaas kunnen we dit jaar de gasten van De Zonnebloem in Waspik niet uitnodigen omdat
dit in het kader van Corona niet veilig is.
Maar wel verrast De Zonnebloem Waspik zieke mensen in Waspik met een fruitschaaltje.
De ruim 70 schaaltjes worden door de vrijwilligers van De Zonnebloem gemaakt.
Helaas kunnen de kinderen daar niet actief in deelnemen, wederom in verband met Corona.
Wel vragen wij u vriendelijk om uw kind vers fruit mee te geven zoals u dat gewend was en
wel op
donderdag 10 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.
Van het door u meegegeven fruit worden door de vrijwilligers van De Zonnebloem
fruitschaaltjes gemaakt.
De fruitmandjes worden in de loop van de dag bezorgd bij de zieke mensen zoals die bij ons
staan geregistreerd.
Als u in uw omgeving zieke mensen kent op dit moment, geef dit aan ons door, dan kunnen
wij ze aan onze lijst toevoegen.
Natuurlijk zorgt onze organisatie voor een veilige omgeving om de fruitschaaltjes voor te
bereiden, dit in het kader van alles wat met Corona te maken heeft.
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

Dansschool Katie-Z gaat weer van start.
Beste ouders en verzorgers en leden,
Na een lange periode van corona en vakantie mogen we weer binnen sporten. Zodoende
gaan de danslessen voor kinderen en volwassenen weer beginnen. Per 2 september 2020
starten de lessen.
Raamsdonk, Gymzaal: zaterdag 10.15-11.15 7-13 jaar
Waspik, Den Bolder: woensdag 16.30- 17.00 3,5-6 jaar
Waspik, Den Bolder: woensdag 17.00-18.00 7- 13 jaar
Waspik, Den Bolder: donderdag 18.45-19.45 18 -80 jaar (nieuw)
Waspik, ’t Schooltje: vrijdag 19.00-20.00 G-klasse
Waspik, ’t Schooltje: vrijdag 20.00-21.00 Stijldansen gevorderden
Waspik, ’t Schooltje: vrijdag 21.00-22.15 Stijldansen vergevorderden
Een vertrouwd gezicht bij u in de buurt. Dansschool Katie-Z waar de lessen worden gegeven
door Katie de Waal. Die naast dansdocent ook docent is op een middelbare dovenschool.
Officieel lid is van de Nederlandse Vereniging Dansleraren en Inclusive Dance.
Dansschool Katie-Z
06 24 550 260
www.katie-z.nl
katie-z@home.nl

