
 

 
 
 

       INFORMATIEBRIEF NR. 33 (3 juni 2021) 

 
 

Afscheid op bs De Veste 

Geachte ouders/verzorgers,  

Zoals jullie in de informatie hierboven hebben kunnen lezen gaan helaas aan einde van dit 

schooljaar Kees Ligtvoet en Eric de Brouwer onze stichting verlaten. Het zal duidelijk zijn 

dat dit een behoorlijke aderlating voor de school en onze stichting zal betekenen. In overleg 

met het team en de MR zal ik op korte termijn bezien welke acties er nodig zijn om de 

continuïteit van de school van uw zoon of dochter kunnen waarborgen. Wij zullen er alles aan 

doen om ervoor te zorgen dat de opengevallen plaatsen bij de start van het schooljaar weer 

goed zijn ingevuld. Als daar meer duidelijkheid over is, zal ik u daarover nader informeren. 

Natuurlijk komt er nog een moment waarop wij op gepaste wijze afscheid gaan nemen van 

zowel Kees als Eric.  

Met vriendelijke groet.  

Petra de Jager, 

Bestuurder 

Afscheid Eric de Brouwer 
Beste ouders/verzorgers, 

Bijna 7 jaar geleden ontstond binnen Leerrijk! een vacature voor de baan van directeur op de 

twee katholieke scholen in Waspik, de Hooght en Jacinta. Het was de bedoeling om deze twee 

scholen te laten fuseren tot één school. Een jaar later was bs De Veste een feit.  

In die zeven jaren die ik in Waspik gewerkt heb, heb ik het enorm naar mijn zin gehad. Samen 

met een goed team van leerkrachten, meedenkende en meehelpende ouders en heel veel leuke 

leerlingen hebben we de school gevormd tot wat deze nu is: een plek waar leerlingen zichzelf 

mogen zijn en daar kunnen groeien.   

Ondertussen heb ik ook al 13 jaar op verschillende 

scholen binnen Leerrijk! gewerkt en ik merk dat het voor 

mij tijd wordt voor iets anders. Daarom heb ik 

gesolliciteerd op de baan van directeur van een (groot) 

kindcentrum in Rosmalen, kindcentrum de Terp. Hier ga 

ik per 1 augustus aan de slag.  

Ik ga met veel mooie herinneringen en een goed gevoel 

de school verlaten. We hebben allemaal samen in de 

afgelopen jaren De Veste gemaakt tot een school waar 

kwalitatief goed onderwijs geboden wordt. Ik ben er trots 

op dat ik hier mijn steentje aan heb mogen bijdragen! 

Met vriendelijke groet, 

Eric de Brouwer 

  

 



 

 

 

 
 
 
 
Afscheid Kees Ligtvoet 
Na 38 jaar werkzaam te zijn geweest op Jacinta/ De Veste ga ook ik vertrekken en ga ik 

gebruik maken van flexibel pensioen.   

In 1983 ben ik  gestart als vakleerkracht gym, en 

daarna  ADV vervanging, klassenleerkracht en 

adjunct-directeur.  

Ik heb in die tijd vele onderwijsontwikkelingen 

mogen meemaken. Het meest boeiende was voor 

mij de komst van de computer in het onderwijs. 

Hier heb ik op onze school en bovenschools 

getracht deze in te zetten als hulpmiddel bij het 

lesgeven. En tegenwoordig kunnen we (bijna) niet 

zonder meer.  

Ik heb altijd met heel veel plezier op deze school 

gewerkt en zal dan ook zeker het contact met 

kinderen en ouders gaan missen.  

Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde 

vertrouwen en  wens iedereen heel veel succes, 

plezier en vooral veel wijsheid. 

 

Kees Ligtvoet 

 
 

Kascontrole (herhaald verzoek)  
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.   
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