
 

 

Verscherping 
maatregelen 

Afgelopen week zijn de 
maatregelen m.b.t Corona 
verscherpt. Waar wij als school 
steeds meer ruimte zagen om 
bijvoorbeeld oudergesprekken 
te voeren en externen de school 
in te halen, zijn wij nu 
genoodzaakt ook hier een stapje 
in terug te doen. Alleen 
externen die nodig zijn om het 
primaire proces doorgang te 
laten vinden mogen de school 
in. Dat betekent dat veel overleg 
in eerste instantie weer via 
Teams zal plaatsvinden. Denk 
hierbij aan OR en MR 
vergadering, overleg met de 
groepsleerkracht, 
dyslexietraining etc. Hoe de 
oudergesprekken er na de 
herfstvakantie uitgaan zien 
weten we nu nog niet. We 
hopen u t.z.t. weer te 
verwelkomen op school. 

Uiteraard houden we u hiervan 
op de hoogte.  
 

Schoolplein 
Afgelopen schooljaar zijn we in 
een aantal weekenden druk 
bezig geweest met het 
schoolplein. Zoals het er nu naar 
uitziet wordt de beplanting eind 
oktober gedaan. Voor die tijd 
willen we nog één 
zaterdagochtend met een aantal 
ouders wat voorbereidend werk 
doen en wat kleine dingetjes 
aanpakken zodat het straks 
helemaal af is.  
We willen op zaterdag 17 
oktober van 9.00 tot 13.00 uur 
aan de slag met o.a: de 
looppaden, teveel aan grind 
afvoeren, banken aflakken en 
tuin plantklaar maken. Hiervoor 
zoeken we ouders die ons deze 
ochtend willen helpen. Mocht u 
het leuk vinden en het past in de 
agenda dan kunt u zich opgeven 
door een mailtje te sturen naar 
directie.veer@liemersnovum.nl  
Als u komt wilt u dan eventueel 
een kruiwagen en schep 
meenemen? Alvast bedankt.  
 

Cijfers 

Op Het Veer gaven wij in het 
verleden cijfers voor veel 
vakgebieden op het rapport. Wij 
zijn van mening dat een cijfer 
past bij iets dat geleerd is en 
niet bij iets wat een periode is 
geoefend. We hebben er dit 
schooljaar dan ook voor 
gekozen om de cijfers los te 
laten en alleen voor het 
geleerde werk (vanaf groep 6) 

zoals topografie, Engelse 
woordjes en toetsen 
wereldoriëntatie, cijfers te 
geven. Alle andere vakken 
worden in een vijfpuntsschaal 
weggezet (onvoldoende, matig, 
voldoende, ruim voldoende en 
goed).   
 

Aanmelden 
broertjes/zusjes 
Op dit moment groeit onze 
kleuterbouw gestaag door. Om 
een goed beeld te krijgen van de 
broertjes en zusjes van onze 
leerlingen die wel komen, maar 
nog niet zijn aangemeld, willen 
wij u vragen om dit z.s.m. te 
doen. Formulieren hiervoor kunt 
u verkrijgen via de leerkrachten. 
Alvast onze dank. 
 

Jaarkalender 

In de jaarkalender van dit 

schooljaar die u als pdf bij de 

eerste nieuwsbrief hebt 

gekregen staat een foutje. Er 

staat dat er op 13 en 14 oktober 

een studiedag is. Dit moet alleen 

woensdag 14 oktober zijn. 

Dinsdag 13 oktober is een 

gewone schooldag. Onze 

excuses voor het ongemak.  

 
 

 
 

 

Maandoverzicht: 

Maandag 5 oktober 
   Dag van de leraar 
Donderdag 8 oktober 
   Promoshows Mad Science 
   (gaan niet door i.v.m.   
   verscherpte maatregelen) 
Woensdag 14 oktober 
   Studiedag, kinderen vrij 
Maandag 9 – 23 oktober 
   Herfstvakantie  
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