
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 27 (  22  juni 2016) 
 

 

 
Beste ouder / verzorger 

 

 
Beste ouders, 

Onlangs hebben we verkiezingen gehouden voor de MR. Er zijn 62 stemmen uitgebracht. 
Hartelijk dank daarvoor. 

Janneke  Kemmeren en Ellen Boonman zijn met de meeste stemmen gekozen. Van harte 
gefeliciteerd.  

We willen Renate van Bavel  bedanken voor haar kandidaatstelling en tevens Jeanette 
Fitters van wie we helaas afscheid moeten nemen, maar wie we langs deze weg  heel erg 

willen bedanken voor haar jarenlange inzet in de MR. 

 
Met vriendelijke groet, 

MR. bs de Veste 

 

HOBBYCLUB DEN BOLDER 
Vind je het leuk om met je handen bezig te zijn en houd je van knutselen, dan is de 

hobbyclub echt iets voor jou. 

De hobbyclub is voor zowel jongens als meisjes leuk. Bij ons maak je kennis met de 
meest uiteenlopende hobby’s. Te denken valt aan figuurzagen, werken met natuurlijke 

materialen, kleien, verven, timmeren, werken met papier, stof, fietsband enz. 
Elke woensdagavond  van 19.00uur tot 20.00uur zijn we te vinden in de hobbyruimte 

van Den Bolder. 
Zit je in groep 5 tot en met groep 8 van de basisschool of in de eerste klas van het 

voortgezet onderwijs dan ben je van harte welkom. 
Je kunt je nu al opgeven voor het nieuwe seizoen dat in september start. 

Voor meer informatie en opgeven kun je terecht bij: Liesbeth Kools, tel. 0416-314026. 

 

Type cursus in Den Bolder  
Typ4fun start op woensdag 9 november 2016 weer met een 

leuke typecursus voor kinderen vanaf groep 6. De cursus wordt 
gegeven in Den Bolder, op woensdagmiddag de 1e groep start 

om 13:00 uur en de 2e groep start om 14:00 uur. Persoonlijke, 
kleinschalige lessen met een gaaf nieuwe online type 

programma. Duidelijke uitleg, leerspelletjes, basisvaardigheden 
Word. Tussentijds is er regelmatig persoonlijk contact met 

leerling en ouders over de voortgang. 
 

Wil je ook op een leuke manier je typediploma halen? Schrijf je 

nu alvast in! Meer info op www.typ4fun.nl of mail naar info@typ4fun.nl of bel 06-
50670612. 

Kosten inclusief examen (examengarantie) € 189,95. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.typ4fun.nl/
mailto:info@typ4fun.nl


 

 
 
 
 
 

 

 

Door de kleinschaligheid is deze cursus zeer geschikt voor 
kinderen met dyslexie en concentratieproblemen. De cursus 

is 11 lessen inclusief examen (gratis herexamen) is € 189,95. 

Meer info op www.typ4fun.nl of mail naar info@typ4fun.nl.  

Typ4fun is een erkende onderwijsinstelling en aangesloten bij 

het CRKBO. Het CRKBO staat onder andere voor zorgvuldigheid 

en betrouwbaarheid. Wees er snel bij want vol=vol!  

Graag tot ziens bij Typ4fun! 

 

 

STRIJD! in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht! 

 
 

Bezoek ‘STRIJD!’ en geniet van kleurrijke en artistieke schoolplaten vol veldslagen, 
zeeslagen en politiek strijdtoneel uit binnen- en buitenland. Niet alleen heroïsche 

overwinningen, maar ook de strijd om het geloof, de arbeidersemancipatie en de strijd 
om de koloniën is op deze platen uit Nederland, Denemarken en Duitsland te zien. 

Feestelijke opening op zaterdag 9 juli 
Op 9 juli, de eerste dag van de tentoonstelling, is het museum toegankelijk voor de helft 

van de prijs (€ 4,50 i.p.v. € 9,-). Voor kinderen zijn er tal van speciale activiteiten rond 
het thema STRIJD!  

Meer informatie www.onderwijsmuseum.nl  
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