
 

 
 
 

       INFORMATIEBRIEF NR. 7 (1 oktober 2020) 

 

 
 

Dag van de juffen en meesters  2020  

Beste ouders/verzorgers,  

Op woensdag 14 oktober is het de dag van de juffen en 
meesters. Deze dag valt in de Kinderboekenweek en zal 
in het thema staan van ‘En toen?’.   
In verband met het corona virus is er dit jaar geen 
centrale opening op het schoolplein. We hebben een 
leuk alternatief programma bedacht.  
Wij zouden het leuk vinden als uw kind op deze dag 
verkleed naar school komt. U kunt denken aan een 
astronaut, schilder, kunstenaar, ridder, piraat, prinses, 
jager, boeren, dino, etc.    
We verwachten de kinderen om 8.30 uur in de klas.  
De kinderen hoeven deze dag geen fruit en drinken mee te nemen. De juffen en meesters trakteren 
op drinken en iets lekkers. De kinderen zijn om 12.15 uur vrij.  

Groetjes van de feestcommissie  

Onderwijskundig: Leerlingenpopulatie 

 
Na een aantal weken onderwijs brengen we als team onze leerlingenpopulatie in beeld. Dit doen we 
door naar een aantal factoren te kijken zoals; het aantal jongens en meisjes, of er leerlingen zijn 
blijven zitten, of er kinderen teruggekomen zijn vanuit het speciaal onderwijs, of kinderen 
onderzocht zijn, bij hoeveel leerlingen er sprake is van dyslexie of dyscalculie, of er kinderen zijn die 
het slecht zien of slecht horen, of er kinderen zijn met motorische problemen, kinderen die faalangst 
hebben en of leerlingen extra uitdagende leerstof nodig hebben.  
De informatie die we verkrijgen verwerken we in een schooloverzicht. Dit overzicht wordt in het 
team besproken. We bekijken jaarlijks of het onderwijs dat gegeven wordt nog passend is bij de 
leerlingen die op dit moment bij ons op school zitten. Bijvoorbeeld: als er in groep 3 vijf leerlingen 
zitten met motorische problemen dan betekent dit dat de leerkracht de schrijfles aan moet passen. 
Of als er twaalf kleuters met een taalachterstand de school binnen komen, moet er extra aandacht 
uitgaan naar het taalaanbod in deze groepen en heeft dit mogelijk effect op het aanbod voor de 
komende jaren in hogere groepen. Een ander voorbeeld is dat als er meerdere leerlingen binnen de 
school fysiotherapie nodig hebben er gekeken kan worden of de fysiotherapeut op school kan komen 
etc.  
Daarnaast gebruiken we het overzicht van de leerlingenpopulatie ook als we de toets resultaten op 
groeps- en schoolniveau gaan analyseren. Hoe komt het dat deze groep zo goed scoort op dit 
vakgebied ten opzichte van voorgaande groepen? Of juist net andersom. De leerlingenpopulatie 
geeft ons waardevolle informatie.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De MR heeft op 21 september vergaderd in een nieuwe samenstelling. 
Eric Kamp  en Cindy Soeters (leerkracht groep 4) zijn sinds dit schooljaar lid van de MR. 
We hebben de volgende punten besproken: 
Jaarverslag MR 2019/2020 
Schooljaarverslag 2019/2020 
Activiteitenplan MR 
PDCA's 2020/2021 
Werkdrukverlagende middelen 2020/2021 
Continurooster 
Schoonmaak 
In de notulen van de vergadering kunt u lezen wat er over deze punten besproken is. Deze kunt u 
terugvinden op de site www.bsdeveste.nl  
Ook kunt u daar het jaarverslag van de MR vinden. 

 

Zwemvierdaagse 

  
Beste kinderen, ouders, grootouders en verzorgers, 
Op 21, 22 en 23 oktober 2020 wordt er in Zwembad Olympia door de Waalwijkse Zwemvereniging 
wederom een zwem 3 (4) daagse georganiseerd. Je kunt hieraan deelnemen wanneer je minimaal in 
het bezit bent van een A-diploma of een certificaat van Superspetters. Het is mogelijk iedere dag te 
starten tussen 18:00 tot 19:00. In verband met Corona zijn wij genoodzaakt om de starttijd te 
registreren zodat er niet teveel mensen in de zwemzaal/zwembad zijn. Starttijden: 18:00, 18:30 en 
19:00 uur . Kinderen tot 12 jaar zwemmen 250 meter, alle andere deelnemers zwemmen 500 meter. 

Inschrijvingskosten zijn €7,50/deelnemer. 

Omdat de KNZB uitgaat van een zwem4daagse bieden wij de mogelijkheid om één dag 2x het aantal 
meters te zwemmen, voor kinderen <12 jaar 500 meter en voor andere deelnemers 1000 meter. Zo 
heb je toch het aantal meters voor een echte zwem4daagse gezwommen. 

 

 

http://www.bsdeveste.nl/


 

 

 

 

 

 

Inschrijven kunt u via de link hieronder en elke woensdag en vrijdagavond tussen 18:00 – 20:00 uur, 
de inschrijfformulieren liggen dan voor je klaar. Na ontvangst van uw inschrijfgeld is uw deelname 
definitief. Natuurlijk is er ook dit jaar weer een mooie medaille te verdienen. 

hhttps://www.zwem4daagse.nl/zwem4daagse/deelnemen/zoeken/item/502154/wzv/ 

Natuurlijk is een schriftelijke inschrijving ook mogelijk. Stop een briefje met daarop: 
Uw naam, woonplaats en geboortedatum en geef aan hoe vaak je de zwem4daagse uitgezwommen 
hebt in een envelop. Bijvoorbeeld was je er vorig jaar ook bij dan wordt het dit jaar je tweede 
deelname. 
U kunt dit samen met het geld inleveren op de volgende adressen: 
Berkendreef 13D in Waspik 
Willem de Zwijgerstraat 40 in Sprang-Capelle 
Buitenvaert 11 in Kaatsheuvel 
Loondonk 4 Waalwijk 
En natuurlijk tijdens de trainingsuren van WZV op het zwembad. 
  
Groetjes en hopelijk tot ziens 
 
 
Namens de organisatie van de zwem4daagse hartelijk dank voor uw medewerking 
WZV Waalwijk 
Karin Verdijk, Angeline Dörr 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbeheer.zwem4daagse.nl%2Finschrijven%2F502154%3FTerugUrl%3Dhttps%3A%252f%252fwww.zwem4daagse.nl%252fzwem4daagse%252fdeelnemen%252fzoeken%252fitem%252f502154%252fwzv%252f%253fparam1%253ditem%2526param2%253d502154%2526param3%253dwzv%2526param4%253d&data=02%7C01%7Cinfodeveste%40leerrijk.nl%7C7e298808a56e43705b6208d860816db8%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C1%7C637365456358547113&sdata=2rhuxLZ42S%2FvVb%2BvvOL%2FnrQxIts9NiHTN5YKwQtpI%2B8%3D&reserved=0

