
 

 
 
 

       INFORMATIEBRIEF NR. 19 (28 januari 2021) 

 
 

  

Open dag 
Helaas kunnen we door de Coronamaatregelen de open 
dag niet laten doorgaan. Vandaar dat we het dit jaar 
anders doen: ouders van nieuwe leerlingen kunnen een 
afspraak maken met de directie om een rondleiding af te 
spreken. Dit kan telefonisch (0416-315000) of via de mail  
infodeveste@leerrijk.nl   
Op deze manier worden ouders toch geïnformeerd over 
onze manier van werken op bs De Veste. 
Wanneer u familie, vrienden of kennissen heeft die 
driejarige kinderen hebben, laat ze gerust contact 
opnemen met onze school!  
 

 
Dinsdag 12 januari heeft de MR (online) vergaderd. Vooraf aan de vergadering heeft de 
oudergeleding samen met een aantal ouders van de ouderraad en Eric de Brouwer online 
gesproken over een eventueel in te voeren continurooster. 
Daarna is de MR vergadering online verdergegaan. De oudergeleding heeft verslag gedaan 
van het gesprek met ouders van de ouderraad. Ook in het team komt dit onderwerp 
regelmatig aan bod. 
 
Verder  zijn de volgende punten besproken: 

• update directie met o.a. fusiefaciliteiten die we vanaf volgend schooljaar niet meer 
krijgen, de nieuwe poort voor de kleuters, studiemiddag die gepland staat gaat door, 
peuteropvang vanuit de Schat 

• onderwijs in coronatijd 

• noodopvang 

• urenberekening volgend schooljaar 

• quickscan 

• bvl 

• open dag in coronatijd 
 
De notulen van deze vergadering kunt u vinden op de site van de school. 
De volgende vergadering is gepland op 25 maart. We hopen dat dit dan weer op school kan. 

 
 
OPROEP aan ouders van onze overblijfkinderen.  
Blijft uw kind(eren) op vast dag(en), verandert er een dag (en) of blijft uw kind eenmalig op 
een bepaalde dag over dit graag aanmelden via mail wimgerry@home.nl  . 
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Bij afwezigheid of ziekte graag afmelden via bovenstaande mail. 
Ouders vragen of ze meerdere strippenkaarten tegelijk kunnen kopen. Dit mag natuurlijk 
altijd. Als de laatste kaart vol is geven wij hem mee aan uw kind. Een gezin zetten we altijd  
op een kaart. We proberen bij alle kinderen de strippenkaart in de tas of broodtrommel te 
stoppen. Kosten overblijfkaart € 15.00 voor 12 strippen. 
Geld in enveloppe voorzien van naam in de witte brievenbus bij de hoofdingang of nu in 
Corona tijd aan de juf (groep 1/2) geven.  
  
De poort is vanaf 13.00 uur geopend eerder mogen de kinderen die thuis 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 zelf drinken meenemen. 
Wij zorgen iedere dag voor een snoepje en regelmatig voor een andere traktatie. 
  
Wij wensen iedereen gezellige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2021. 
   
Groetjes het Overblijfteam. 

  

Scholen dicht! - Kijk gratis naar De Voorleeshoek 
Daarom bieden we iedereen gratis De Voorleeshoek aan! Als steuntje in de rug, want je zit 
ineens weer met het hele gezin thuis. Sluit hieronder het Scholen Dicht abonnement af, en 
geniet de hele lockdown van gratis voorleesfilmpjes! Wist je dat je De Voorleeshoek goed 
kunt inzetten voor school, maar ook in vrije tijd? We zetten hier een aantal tips voor je op 
een rijtje. 

• 30 dagen gratis 
• Na 30 dagen ontvang je drie maanden De Voorleeshoek voor €2,50 
• Hierna betaal je de reguliere prijs van €4,95 
• Het abonnement is maandelijks opzegbaar 
• Je kunt dit abonnement ook afsluiten als je aan eerdere acties hebt meegedaan. 

 
Via deze link kom je meteen op de juiste pagina: 

https://devoorleeshoek.nl/scholendicht/?gclid=EAIaIQobChMIg9yx07ul7gIVi9SyCh249

QJzEAAYASAAEgIu1PD_BwE 

 

Doe er je voordeel mee. 
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