
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 23 ( 11 mei 2016) 
 

 
 
Beste ouder / verzorger 

 

Hulpouders schoolreis 27 mei 
Op vrijdag 27 mei gaan alle groepen op schoolreis. Hierover bent u al kort geïnformeerd 

in nieuwsbrief nr. 21. Volgende week ontvangt u meer informatie over deze dag. 

Voor deze dag zijn wij nog op zoek naar hulpouders voor de groepen 1 t/m 6 die een 

groepje willen begeleiden. De groepen 7 en 8 lopen zonder begeleiding door het park in 

kleine groepjes. 

U kunt zich opgeven tot vrijdag 20 mei bij de leerkracht van uw kind via de mail. 

Wanneer er meerdere ouders hebben gereageerd dan nodig is zal er op vrijdag 20 mei in 

de klassen worden geloot. 

 

  

 
Dit schooljaar bestond de MR nog uit 8 personen. Een bewuste keuze om zo de MR-en 

van de Hooght en Jacinta in elkaar over te laten vloeien. 

Voor komend schooljaar is besloten om door te gaan met een MR van 6 personen. Voor 

de grootte van onze school is dit voldoende. Een ouder( Joost van den Broek) en een 

leerkracht(Fleur van den Oever) hebben aangegeven te willen stoppen met de MR. Hun 

zittingstermijn zat er ook op. 

De zittingstermijn van twee andere  ouders is ook verstreken. Zij geven aan dat ze heel 

graag in de MR willen blijven en stellen zich dus verkiesbaar. 

Uiteraard willen we andere ouders de gelegenheid geven om zich verkiesbaar te stellen. 

Indien u dit wilt dan kunt u dit binnen een week, voor 16 mei, doormailen naar 
gerrybiemans@bsdeveste.nl 
Mochten er nieuwe kandidaten aangemeld worden dan zullen verkiezingen volgen.  

 

Open dag bij Ruitersport Waspik 

ZONDAG 5 juni  hebben wij weer onze  

                OPEN DAG!! 

Iedereen is welkom van 11.00 tot 15.00 uur  

Onder het genot van muziek, een 

hapje en een drankje kan je 

genieten van de paarden- en 

ponysport. We hopen op een 

gezellige dag. 

Demonstraties van de verzorging van paarden,  

dressuur/springwedstrijd door leden en spelletjes.  

Kom gerust langs met uw kinderen.  

Ze mogen op een pony rijden en krijgen 
een beker ranja. 

 
Ons adres: Parallelweg 7 te Waspik. 
Onze website: http://rsw-waspik.wix.com/nl 
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Pleinfestival Kaatsheuvel 
Hoi kids, 

Dit jaar is van 26 t/m 29  mei weer het Pleinfestival in Kaatsheuvel op het Anton Pieck 

plein.  

Sinds vorig jaar hebben wij er twee nieuwe vriendjes bij. Deze zijn te vinden op onze 

kleurplaten die je via de school ontvangt.. Kleur jij mee met Kees en Kaatje uit de Kets. 

De kleurplaat mag je inleveren op donderdagmiddag 26 mei tussen 15.30 uur en 22.00 

uur in de grote tent op het Anton Pieck plein. Deze middag en avond zal er een gezellige 

familie avond zijn. Hier kun je gratis  pannenkoeken komen eten met een lekker glaasje 

ranja. Verder kun je meedoen met de andere leuke activiteiten speciaal voor jullie 

georganiseerd. Je kunt je onder andere laten schminken. 

De prijsuitreiking van de kleurplaten wedstrijd van Kees en Kaatje is tijdens de Braderie 

bij de Kindervrijmarkt op zondagmiddag 15.00 uur. 

Natuurlijk is er ook dit jaar weer een Kindervrijmarkt. Dit is op zondagmiddag 29 mei 

2016. Hier mag je weer je spulletjes uitstallen en verkopen.  

 

Het thema van de Kindervrijmarkt is voor dit jaar Anton Pieck, dus je mag je kraampje 

versieren in Anton Pieck stijl. En op deze manier kan je  

ook nog een mooie prijs verdienen! 

 

Je kan je inschrijven voor de Kindervrijmarkt op; 

kindervrijmarkt@pleinfestivalkaatsheuvel.nl 

 

In het mailtje wel vermelden; 

1. wie je bent 

2. geboortedatum 

3. waar je woont 

4. het email adres van je ouders ( dit om verdere informatie te ontvangen)  

5. Telefoonnummer van papa/ mama 

 

Groetjes, 

Braderie Commissie  

Pleinfestival Kaatsheuvel 

 

 
 

Op vakantie naar Kroatië, Turkije, Marokko, Bulgarije  of……? 

Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid 

bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de 

Middellandse Zee zoals Kroatië, Marokko, Egypte en Turkije, maar ook voor Bulgarije 

adviseren wij vaccinaties o.a. tegen besmettelijke geelzucht (hepatitis A).  

Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van 

vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen verspreiden. 

Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer 

mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede  
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voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer 

informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD 

Reisvaccinaties http://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/hepatitis-besmettelijke-geelzucht 

  

Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl of er voor het land dat u bezoekt vaccinaties 
aanbevolen worden. U kunt eenvoudig online een afspraak maken bij een GGD in uw regio. 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
Met vriendelijke groet, 
Team GGD Reisvaccinaties 

 www.twitter.com/GGDreistmee   

  www.facebook.com/GGDreistmee  

  

 

Risicolanden hepatitis A: 
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