
 

 

Vakantie voorbij…. 
De vakantie zit er bijna op. Volgende week gaan we weer beginnen. 
En wij hebben er zin in.  
Vanaf nu heten we officieel basisschool De Veste. 
De school is grondig onder handen genomen, de verhuizing is helemaal rond en hier en daar worden nog wat zaken 
afgewerkt. 

 

Opening basisschool De Veste 
Op de eerste schooldag, maandag 31 augustus,  gaan we gezamenlijk basisschool de Veste officieel openen. 
 
De leerlingen en ouders worden om 8.30 uur op het schoolplein verwacht, waar Eric de Brouwer eerst een woordje zal 
houden, en waarna we met alle kinderen een toast uit willen brengen. 
 
Op vrijdag 4 september hebben de leerlingen een openingsfeest. U als ouder(s)/ verzorger(s) wordt(en) om 14.15 uur 
uitgenodigd  om in de sporthal te komen kijken naar een spetterende voorstelling waar alle kinderen samen met 
professionele dansdocenten de gehele dag naar toe hebben gewerkt en die in het teken staat van feest.  
 
De schooltijden deze dag zijn van 8.30 uur tot 15.15 uur. Alle kinderen lunchen op school wat wordt verzorgd door de 
ouderraad. Wilt u meehelpen?  We zoeken nog bakouders die thuis pannenkoeken zouden willen bakken. Opgeven 
kan via ouderraad@bsdeveste.nl  
 
Om deze dag goed te laten verlopen, willen we u vragen om op deze dag onderstaande kleding mee te geven i.v.m. 
het project. 
 
Groep ½  Gonnie/Diana   bruin/grijs/zwart 
Groep ½  Pascal/Gerrie   felle kleuren 
Groep ½  Yvonne   glitters/ mooie kleren 
Groep 3   Ingrid/Alice   oranje 
Groep 3   Lidewij/Coleta  oranje 
Groep 4   Gerda/Cindy   geel 
Groep4/5 Simone/ Marja  pyjama   extra: herriemakers maken 
Groep 5   Natasja/ Petra  geel/bruin/groen 
Groep 6   Shirley/ Rianne  hemdjes/korte broeken extra: zonnebril 
Groep 6/7 Roos/Kees   zwart 
Groep 7   Judith   wit 
Groep 8a Jadine   rood   extra: valentijnskaart maken 
Groep 8b Fleur/Sanne   rood   extra: valentijnskaart maken 

 
Met vriendelijke groeten,  
De Ouderraad  
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Praktische zaken eerste schoolweek de Veste 
 
Schooltijden:  
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30 – 12.00 uur en 13.15-15.15 uur  
Woensdag 8.30 – 12.15 uur.                             
Iedere dag is de schoolpoort open vanaf 8.15 uur en kunnen de kinderen vanaf 8.20 uur naar hun klaslokaal gaan.  
’s Middags is de poort vanaf 13.00 uur open en gaan de kinderen om 13.10 uur naar hun klaslokaal waarna om 13.15 
uur de lessen starten. 
 
Ingang: De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen op de speelplaats naar binnen gaan. De kinderen van de 
groepen 4/5 en 5 mogen de hoofdingang nemen (deze grenst aan de kinderboerderij). De groepen 6 t/m 8 mogen de 
nieuwe ingang aan de Couwenbergstraat nemen. Als de school uit is, lopen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 
mee naar buiten. De andere kinderen lopen zelf naar buiten toe.  
Als de kinderen binnen zijn gaan de buitendeuren dicht en zijn vanaf de buitenkant niet te openen. Wilt u de school 
onder schooltijd bezoeken dan zult u even bij de hoofdingang moeten aanbellen. 
 
Gymles: De gymtijden zijn bekend gemaakt in de schoolkalender die u van ons heeft ontvangen. Deze kunt u ook 
vinden op de website. 
De groepen 1-2 hoeven voor de gymles alleen gymschoentjes mee te nemen welke op school mogen blijven hangen. 
Zij gymmen in hun ondergoed. De andere kinderen gymmen in hun gebruikelijke gymkleding. 

 
 

 Met vriendelijke groet 
Françoise, Eric en Kees 


