
 

 

 

MR jaarverslag 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief 
is het jaarverslag van de MR 
toegevoegd. Mocht u 
geïnteresseerd zijn om een keer 
een vergadering bij te wonen 
dan kunt u dat doorgeven via 
het volgende mailadres. 
mr.hetveer@liemersnovum.nl   
 

Verduurzaming 
IKC Het Veer 

Zoals u misschien nog wel weet 
uit de verschillende 
nieuwsbrieven van vorig 
schooljaar willen we als school 
en als stichting LiemersNovum 
de school verduurzamen. Eén 
van de dingen die daarbij hoort 
is groene energie, of te wel  

 
energie opwekken via 
zonnepanelen. Zoals het er nu 
naar uitziet gaan ze hier in 
januari 2021 mee starten. Via de 
komende nieuwsbrieven 
houden we u op de hoogte van 
de verdere ontwikkelingen. 
 

Sinterklaas 
Het was nog even spannend met 
de vermiste kolen, maar 
Sinterklaas is weer in het land! 
Op 4 december vieren wij het 
Sinterklaasfeest op school.  
In verband met de huidige 
situatie vindt er dit jaar geen 
feestelijke intocht plaats. 
Sinterklaas en zijn pieten zullen 
vanuit school de kinderen 
verwelkomen. De kinderen t/m 
groep 4 zijn om 12:00 uur vrij. 
Deze kinderen hoeven alleen 
een tien-uurtje mee te nemen. 
Voor de groepen 5 t/m 8 willen 
wij u vragen om voor een tien-
uurtje én lunchpakketje te 
zorgen.  
De groepsleerkracht zorgt voor 
leuke foto’s en zal deze met u 
delen via Social Schools.  
Wij maken er ook dit jaar weer 
een fantastisch Sinterklaas feest 
van.   
 

Kerst 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief 
heeft kunnen lezen, is er dit jaar 
geen kerstviering ’s avonds. Op 
donderdag 17 december zullen 
de kinderen kerst vieren in de 
eigen klas. Ondanks dat we geen 
gezamenlijk kerstfeest kunnen 
houden, gaan we er samen voor  

 
zorgen dat het een fijne 
kerstviering in de klas wordt. 
Hoe het programma eruit komt 
te zien voor deze dag, kunt u 
lezen in de volgende 
nieuwsbrief. Belangrijk om te 
weten, is dat de kinderen op 
donderdag  de reguliere tijd op 
school zullen zijn, tot 14.00 uur.  
 

Juf Jolanda 
Vandaag is juf Jolanda is 50 jaar 
geworden! Ze heeft een leuke 
dag gehad met groep 4/5. 
Wij wensen haar allemaal een 
hele fijne verjaardag.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Maandoverzicht: 

Vrijdag 4 december 
    Sinterklaas. Kinderen t/m 
groep 4 vanaf 12:00 uur vrij 
Dinsdag 8 december 
    OR vergadering 
Donderdag 17 december  
    Kerst, hele dag, geen  
    avondprogramma 
Vrijdag 18 december 
    Kinderen ’s middags vrij 
Maandag 21 dec – 1 jan 
    Kerstvakantie 
Maandag 4 jan 
    Eerste schooldag 
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