
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 25 (  2 juni 2016) 
 

 

 
Beste ouder / verzorger 

 

Afscheid juffrouw Françoise 
 ‘Voor de ouders van de voorheen Jacinta zal ik niet zo bekend zijn. Voor de ouders van 

voorheen de Hooght is dat anders. Met veel enthousiasme heb ik twee jaar locatieleider 
mogen zijn van deze school. De daadwerkelijke fusie afgelopen augustus heb ik niet 

meegemaakt doordat ik na de zomervakantie met zwangerschapsverlof ben gegaan. 
Inmiddels, zoveel maanden later, ben ik sinds 1 april weer werkzaam op de Veste.  

Helaas zal dit van korte duur zijn aangezien ik een nieuwe baan heb gevonden en met 

ingang van het nieuwe schooljaar zal gaan werken bij KPCgroep in Den Bosch als 
onderwijsadviseur.  Een nieuwe functie waar voor mij enorm veel uitdaging in zal zitten.  

Afscheid nemen van de Veste, de leerkrachten, ouders en kinderen, zal niet makkelijk 
zijn. De sfeer, de gedrevenheid van het team, de kinderen om mij heen. Ik zal het zeker 

gaan missen.  
Gelukkig heb ik nog een paar weken en hoop ik nog veel bekende gezichten gedag te 

mogen zeggen! 
Het ga jullie allemaal goed!’ 

Françoise 

 
De Intern contactpersonen stellen zich voor  in de groepen. 
De drie intern contactpersonen van onze school: Cindy van der Made, Fleur van den 
Oever en Coleta Donkers zijn zich deze weken in de groepen aan het voorstellen. De 

interne contactpersonen kunnen fungeren als aanspreekpersoon voor kinderen die 
ongewenst gedrag meemaken of meegemaakt hebben.  Onze drie intern contactpersonen 

verdelen zich over alle groepen, zodat elke groep weer hernieuwde  informatie krijgt over 
hun rol. We willen de folders voor de vakantie nog mee naar huis geven waarin u verdere 

informatie kunt lezen. 

 

Welke ouder kan ons helpen met de website 
Op dit moment hebben wij problemen met onze website. Het updaten en plaatsen van 

foto’s lukt niet. De persoon die dit normaal kan oplossen is momenteel niet in de 
gelegenheid om dit te herstellen. 

Onze website wordt gemaakt met Joomla. Wij zijn dus op zoek naar een ouder die ons 
kan helpen om de website weer in orde te maken. Weet u veel van Joomla en heeft u 

ergens een momentje, wilt u dan contact met mij opnemen via 

keesligtvoet@bsdeveste.nl  
 

Open dag bij Ruitersport Waspik 

 

ZONDAG 5 juni  hebben wij weer onze 

OPEN DAG!! 

Iedereen is welkom van 11.00 tot 15.00 uur 

om onder het genot van muziek, een hapje en 

een drankje te genieten van de paarden- en 

ponysport. We hopen op een gezellige dag. 
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We geven demonstraties over hoe je paarden verzorgt en laten 
dressuur- en springproeven zien. 

            De kinderen mogen op een pony rijden en krijgen een glaasje Ranja. 
 

Ons adres: Parallelweg 7 te Waspik. 

Onze website: http://rsw-waspik.wix.com/nl 
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