
 

 
 
 

       INFORMATIEBRIEF NR. 32 ( 27 mei 2021) 

 
 

Afscheid leerkrachten bs De Veste 

Het schooljaar nadert zijn einde en we zijn nog volop bezig met het formeren van de groepen. 

Helaas moeten we aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen van een aantal leerkrachten.  

Leerkrachten die een grote bijdrage hebben geleverd aan het onderwijs in Waspik. 

Wij zullen hen en hun ervaring zeer zeker gaan missen. 

Hieronder vertellen ze waarom ze de school gaan verlaten. 

 

Afscheid Ingrid Thomassen 

Beste ouders/verzorgers,  

  

Na 8 jaar lesgeven op deze school, ga ik vanaf 1 september een 

nieuwe uitdaging aan bij Visio. Een instituut voor blinden en 

slechtzienden.    

Ik ga aan de slag als ambulant onderwijskundig begeleider. Dit 

houdt in dat ik scholen door heel Brabant zal gaan bezoeken. Ik ga 

leerlingen met een visuele beperking begeleiden om zo goed 

mogelijk deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs.   

  

Ondanks dat ik het spannend vind, ben ik blij en dankbaar voor 

deze kans. Bij een nieuw begin hoort helaas ook een afscheid. 

Daarom wil ik u via deze weg alvast bedanken voor het in mij 

gestelde vertrouwen en voor alle mooie, leerzame, grappige en 

ontroerende momenten die ik met jullie kinderen mocht beleven.  

  

Ik zal met veel plezier terugkijken op mijn tijd op de Veste!  

  

Liefs en wellicht tot ziens,  

Ingrid Thomassen  

 
Afscheid Rianne Meijs 
Met veel liefde, enthousiasme, plezier en passie heb ik 

ongeveer 35 jaar in het onderwijs gewerkt. Ik heb heel 

veel kinderen in Waspik les mogen en kunnen geven. 

Daar ben ik heel dankbaar voor. 

In die periode heeft het onderwijs mij geen moment 

losgelaten, leerkracht zijn was mijn  lust en mijn leven. 

Ik besteedde veel tijd aan de voorbereiding en de 

uitvoering van de lessen om tot een zo goed mogelijk 

resultaat te komen. Het werkplezier in de klas voor de 

kinderen en voor mij was daarbij erg belangrijk. Door 

middel van cursussen heb ik de ontwikkelingen in het 

onderwijs kunnen volgen en in de klas in praktijk 

gebracht. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het werken met de kinderen heeft mij dan ook veel voldoening gegeven, waar ik dan ook 

terecht trots op kan zijn. 

Het mooiste is dat je zo’n periode afsluit met een tevreden gevoel en dat er straks meer tijd is 

voor allerlei dingen waar ik nog niet aan toegekomen ben. 

Na een heel boeiende en dankbare onderwijscarrière neem ik aan het eind van dit schooljaar 

afscheid als leerkracht, als juf van een groep. 

Ouders en kinderen, dank jullie wel. 

Groetjes Rianne 

 

 

 
 
Kascontrole 

De kascontrole voor de ouderraad zit er weer aan te komen dus zijn we op zoek naar ouders 

die deze controle mee uit willen voeren. Via de ouderraad mail, ordeveste@leerrijk.nl  kunt u 

zich hiervoor opgeven. Samen met de 

penningmeester zal daarna gekeken worden naar 

een passende datum.   

 

 

 

 

 
 
 
 
KOM LEKKER SPELEN OP HET WASPIKSE STRAND! 
Sinds enkele jaren heeft V.C. Atak '55 een eigen beachvolleyballocatie aan de Lindenheuvel 

in Waspik: 'Waspik Beach'! Omdat het goede weer er weer aan komt wil Waspik Beach alle 

kinderen de mogelijkheid bieden om lekker en sportief bezig te zijn in het zand: 

• Op woensdagen, van 18.30 tot 19.30 uur, zijn kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar 

welkom om lekker te spelen in het zand en leuke balspellen te doen. Zie onderstaande 

afbeelding en meld je aan! 

• Ben je 6 t/m 12 jaar? Kom dan op vrijdagen om 18.15 naar Waspik Beach om lekker 

te beachvolleyballen met onze CMV-jeugd. Vooraf aanmelden hiervoor is niet nodig. 

Kom gewoon langs en ervaar of de (beach)volleybalsport bij jou past! 

See you at the beach! 
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