
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 29 (  19  juli 2016) 
 

 
 
Beste ouder / verzorger 

 

Afscheid Kees Kuijten 
Afgelopen vrijdag hebben wij met het team afscheid genomen 

van Kees Kuijten als leerkracht van bs De Veste. Kees heeft 

bijna 40 jaar op onze school gewerkt. Hij was vooral de 

leerkracht van groep 8. Door ziekte is Kees 2 jaar geleden 

moeten stoppen.  

Bij zijn afscheid heeft Kees de school een leuk cadeau gedaan. 

Hij heeft aan de school 2 mooie beachvlaggen geschonken. Wij 

willen Kees hiervoor hartelijk bedanken en wensen hem een 

goede gezondheid en nog heel veel jaren toe. 

 

Afscheid Françoise Timmermans 
Zoals Francoise al in een eerdere informatiebrief heeft 

aangekondigd, nemen wij aan het eind van de week ook 

afscheid van Françoise. Jarenlang was zij de adjunct-directeur op de Hooght en dit jaar 

op De Veste. 

Voor haar begint nu een nieuwe uitdaging en we wensen haar daarbij heel veel succes. 

 

Juffrouw Jadine Kuijsters heeft een dochter 
Maandagmorgen is Jadine Kuijsters bevallen van een dochter. 

Haar naam is Evy. Moeder en dochter maken het prima. 

We wensen de gehele familie heel veel geluk en plezier. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hallo, ik ben Joyce Brand.  

Ik werk volgend schooljaar voor het eerst op basisschool de Veste 

in groep 1-2 iedere dinsdag. Juf Ineke werkt de rest van de week. 

Naast basisschool de Veste ben ik 3 dagen werkzaam op 

basisschool de KlimOp in Kaatsheuvel in groep 7-8. 

Het is voor mij altijd een streven dat de leerlingen zich prettig 

voelen in een groep.  

Als ik niet voor de klas sta, ga ik er graag op uit met mijn vriend 

en kinderen. 

Geniet allemaal van de heerlijke zomervakantie en we zien elkaar 

in september. Ik heb er veel zin in. 



 

 

 

 

 

 

 
    Mijn naam is Ineke van Gelder en woon in Oss. 

Ik heb de afgelopen 38,5 jaar op de Bs Pater van der Geld en bijna 2 

jaar op Bs Besoyen in Waalwijk gewerkt. 

Nu kom ik op De Veste de kleutergroep 1-2C begeleiden. 

Ik ga op de maan-, woens-, donder- en de vrijdag werken. Op de 

dinsdag komt juffrouw Joyce Brand in onze groep. 

Ik heb er erg veel zin en hoop met mijn kleutertjes veel plezier te 

maken. 

Mijn hobby’s zijn lezen, puzzelen, lekker in de zon zitten en op vakantie 

naar Vietnam te gaan. 

 

 

 

 

 

 

Hoi allemaal, mijn naam is Marlot.  

Ik ben 25 jaar en kom uit Waalwijk. 

Volgend schooljaar mag ik aan de slag in groep 8, ik heb er onwijs 

veel zin in! 

Mijn grootste hobby, toneelspelen, zal ook vast van pas komen als 

we gaan repeteren voor de musical!  

Allereerst een fijne zomervakantie en tot in het nieuwe schooljaar! 

 

 

Nieuwsflits  vanuit de ouderraad                                                                                  

 
Geraniumactie: 

In Mei hebben we weer onze jaarlijkse geraniumactie gehouden. De uiteindelijke 

opbrengst van dit jaar was € 1277,- Dit geld zal o.a. gebruikt worden voor 

spelmaterialen voor buiten, maar ook zal er gedeeltelijk bijgedragen worden aan 

kunstgras voor onder de nieuw geplaatste speeltoestellen. We houden u op de hoogte.   

 
 

 

Re-Share: 

Veel ouders weten de kleding container onder het houten afdak bij 

het fietsenrek inmiddels te vinden. Deze container is geplaatst 

vanuit de ouderraad. Elke keer, wanneer  

de container geleegd wordt, wordt deze gewogen. Een klein 

gedeelte van de opbrengt krijgen wij als ouderraad. Het geld wat 

we hiermee ophalen, komt geheel ten goede aan de activiteiten die 

door het jaar heen georganiseerd worden  voor de kinderen. Het afgelopen schooljaar 

hebben we een mooi bedrag van € 300,- opgehaald. Dus blijft vooral uw kleding 

brengen! 

Alvast bedankt!     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom nieuwe OR-leden: 

Een tijdje terug hebben we een oproep gedaan voor nieuwe leden binnen de ouderraad. 

Gelukkig hebben meerdere mensen hier gehoor aan gegeven, waar we erg blij mee zijn. 

Komend schooljaar kunnen we dus weer in volle sterkte aan de gang om samen met de 

leerkrachten weer mooie activiteiten te organiseren. De volgende personen hebben zich 

aangemeld: Miranda Metzke, Priscilla Smits, Mariska Nerings, Sylvia Kraneveld en Renate 

van Bavel. Wij wensen hen een gezellige tijd binnen de ouderraad.   Verdere informatie 

over de ouderraad kunt u straks weer terug vinden op de schoolkalender.  

Rest ons alleen nog om iedereen alvast een hele fijne vakantie toe te wensen! 

  

 Groeten van de ouderraad 

 

Vraag voor ouders van onze overblijfkinderen. 
Als er voor het volgend schooljaar iets verandert aan de vaste overblijfdagen  

van uw kind(eren) wilt U dit dan doormailen voor 20 augustus aan   

wimgerry@home.nl . 

Veranderen de dag(en) tussendoor of als kinderen helemaal niet meer  

overblijven dit doorgeven via mail of briefje in de witte  

overblijf brievenbus  bij de hoofdingang. 

Alle leerlingen van groep 8 veel succes op hun nieuwe school. 

De andere leerlingen zien wij volgend jaar graag terug. 

Voor iedereen een fijne en zonnige vakantie, geniet ervan. 

 

Groetjes het Overblijfteam. 

 

Luizenzakken 
We willen aan iedereen vragen om de luizenzakken a.s. donderdag 

mee naar huis te nemen en deze te wassen. Graag de eerste 

schooldag weer meenemen. 

Aan de luizenmoeders van dit jaar willen we vragen om op de eerste 

schooldag ’s middags de kinderen te komen controleren. 

 

 

 

Taalrijkwijzer 
 

Formulier TaalrijkWijzer (voor houders van een PasWijzer) is aangepast. 

Kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar  krijgen via de TaalrijkWijzer een vergoeding voor 

een abonnement op een schoolblad. Zij hebben de keuze uit verschillende bladen: Pippo 

– Bobo- Pompompom –– Maan, Roos, Vis – Pompoen – Okki –  Taptoe – Junior en Zo zit 

dat. Mogelijk ontvangt  u in september, bij de start van het nieuwe schooljaar, via 

kinderopvang/peuterspeelzaal/school informatie over de schoolbladen.   

De vergoeding via de PasWijzer bedraagt maximaal € 100,-  per schooljaar per kind.  In 

bijna alle gevallen is de vergoeding voldoende voor een gratis jaarabonnement. Deze  
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aanbiedingen zijn persoonlijk voor de PasWijzerhouder en kunnen niet aan anderen 

worden overgedragen. Het formulier kunt u via onderstaande link vinden. 

http://informatieservice.info/media/aanvraag%20formulier%20en%20toelichting%20Taa

lrijkWijzer-2015.pdf  

 

 

Nieuwbrief GMR 
De laatste nieuwsbrief (zie bijlage) van het schooljaar 2015-2016 is een feit. Een jaar 

waarin veel is gebeurd. In deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2015-2016 kunt u 

in een vogelvlucht lezen waar de GMR samen met het Bestuur mee bezig is geweest.  

Voor eventuele vragen kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de GMR. Wij 

staan u graag te woord.  

 

 

 

Prettige vakantie 
Wij willen iedereen een heel prettige, zonnige en vooral 

fijne vakantie wensen. 

We zien iedereen graag weer terug op maandag 5 

september. 

 

 

http://informatieservice.info/media/aanvraag%20formulier%20en%20toelichting%20TaalrijkWijzer-2015.pdf
http://informatieservice.info/media/aanvraag%20formulier%20en%20toelichting%20TaalrijkWijzer-2015.pdf
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz2qLOlfPNAhUHXBQKHXYJCIsQjRwIBw&url=http://www.wolfert.nl/college/prettige-vakantie/&psig=AFQjCNHfemoCkJpZTx31vQC1YgNNrNhqVg&ust=1468592979437800

