
 

 

Maandoverzicht: 

Maandag 26 oktober 
    Studiedag, kinderen vrij 
Dinsdag 27 oktober  
    1e schooldag 
Dinsdag 27 oktober 
    Voorlopig advies groep 8   
    mee naar huis 
Vrijdag 6 t/m 13 november 
    Mediawijsheid gr 7 en 8 
Vrijdag 4 december 
    Sinterklaas 
Donderdag 17 december  
    Kerst, kinderen ’s middags  
    vrij 
Vrijdag 18 december 
    Kinderen ’s middag vrij 
Maandag 21 dec – 1 jan 
    Kerstvakantie 
 

 

Oudergesprekken 

Zoals u misschien al heeft gezien 
in de jaarkalender staan de 10-
minutengesprekken gepland in 
de tweede week na de 
herfstvakantie. Ook hier moeten 
helaas aanpassingen doen. 
Aangezien de meeste kinderen 
een andere leerkracht hebben 
en we elkaar nog niet gesproken 
hebben omdat de 
informatieavond niet doorging, 
vinden wij het heel fijn om u op 
school te zien en te spreken. 
Wel is het zo dat we u als ouder 
en ons als leerkrachten de keus 
geven om zelf te bepalen of het 
gesprek gaat plaatsvinden via 

Teams of fysiek op school. Via 
de klassenmail zullen de 
collega’s aangeven waar hun 
voorkeur naar uitgaat. U kunt 
dan aangeven of u het gesprek 
via Teams wilt doen of op school 
wilt komen.  
De gesprekken kunnen niet op 
de manier zoals we dat in het 
verleden deden. We zullen dan 
ook de gesprekken verspreiden 
over twee weken. U krijgt van 
de groepsleerkracht een 
uitnodiging om u in te schrijven 
voor een gesprek. Het is heel 
belangrijk dat we de tijd daarin 
bewaken om zo niet teveel 
volwassenen in de school te 
hebben. Ook adviseren wij om 
niet samen naar het gesprek te 
komen. We zullen de 
bovenbouw ingang gebruiken 
als ingang en de onderbouw 
ingang als uitgang. De 
gesprekken zullen in week 45 en 
46 plaatsvinden na schooltijd. 
Via Social Schools kunt u zich 
hier vanaf dinsdag 27 oktober 
12.00 uur inschrijven.  
 
 

Qr code registratie 

Het is de bedoeling dat als u op 
school komt voor bijvoorbeeld 
een intake gesprek, 
oudergesprek etc, u de QR code 
scant met uw telefoon die hangt 
bij de ingang van de school. Als 
u deze QR code scant moet u 
een aantal gezondheidsvragen 
beantwoorden en u registreren 
dat u op school bent geweest. 
Bij een groen scherm kunt u 
naar binnen. Bij een rood 
scherm, dit is afhankelijk van het 

beantwoorden van de 
gezondheidsvragen, mag u niet 
naar binnen. De gegevens 
worden opgeslagen en na twee 
weken automatisch verwijderd. 

De afgelopen weken hebben we 
gewerkt met een intekenlijst 
maar deze is niet AVG proof. De 
QR code is dit wel. We hopen 
dan ook dat u hier gebruik van 
zult maken 
 
 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 3 en woensdag 4 
november was het de bedoeling 
dat de schoolfotograaf op IKC 
Het Veer zou langskomen. I.v.m. 
de verscherpte maatregelen 
omtrent Covid-19 hebben we als 
school besloten de 
schoolfotograaf uit te stellen. Hij 
staat nu gepland op dinsdag 16 
en woensdag 17 maart 2021. 
We hopen tegen die tijd dat er 
weer meer mogelijk is.  
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Museumochtend en 
koffieuurtje 

In de jaarkalender staat op 
dinsdag 17 november de eerste 
museumochtend gepland met 
aansluitend het koffieuurtje 
waarbij ouders in gesprek gaan 
met de directie over de school. 
Gezien de verscherpte 
maatregelen omtrent Covid-19 
hebben wij als school besloten 
om dit nu niet door te laten 
gaan. Mocht alles in de loop van 
het schooljaar rustiger worden 
dan bekijken we of het mogelijk 
is een extra museumochtend in 
te plannen. Had u graag aan 
willen sluiten bij het koffieuurtje 
en heeft u vragen dan kunt u die 
altijd stellen via de mail 
directie.veer@liemersnovum.nl  
 
 

Schoolplein 

Wat hebben we een hoop 
aanmeldingen gekregen voor 
hulp op het schoolplein. 
Bedankt daarvoor! Helaas 
mogen er vanwege de  
verscherpte maatregelen niet 
zoveel mensen buiten samen 
komen. We hebben er wel voor 
gekozen het door te laten gaan 
met maximaal vier volwassenen.  
In de loop van het schooljaar zal 
er waarschijnlijk nog een 
zaterdag ochtend worden 
gepland zodat we de overige 
werkzaamheden ook kunnen 
doen. Zaterdag gaan we 
voornamelijk aan de slag met de 
paden en het overtollige grind.  
 

Sinterklaas 

Ook het Sinterklaasfeest zal dit 
jaar anders zijn dan u van ons 
gewend bent. Hoe het er precies 
uit gaat zien kunnen we u nog 
niet vertellen. Hierover zijn we 
nog in overleg. Zodra er meer 
bekend is zullen we u op de 
hoogte brengen.  
 
 

Zespri 
Ballenactie 

We willen gaan sparen voor 
ballen! 
Wie graag een kiwi eet kent vast 
ook de kleine zespri-stickertjes 
die op elke kiwi zitten. Met die 
stickertjes kunnen we sparen 
voor ballen voor de school. Eet 
je thuis of op school wel eens 
een gele óf groene kiwi, bewaar 
dan de stickertjes en geef ze aan 
je juf of meester. 

 
Op school komt een grote 
poster te hangen waar ál die 
stickertjes op worden geplakt. 
Is de poster halfvol dan krijgen 
we 10 ballen, bij een volle 
poster wel 20 ballen! 
Zo wordt een gezonde fruitdag 
ook nog eens leuk! Let's go for 
it! 
De actie loopt tot 18/12, dat zijn 
nog 12 fruitdagen en dus heel 
veel kiwi's en ZESPRI-stickertjes. 
www.fruiteenlekkerebuit.nl  
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