
 

 

 

Verduurzaming 
IKC Het Veer 

Zoals we in de vorige 
nieuwsbrief aangaven wordt IKC 
Het Veer verduurzaamd. Waar 
een start gemaakt zou worden 
in januari gaan ze eerder aan de 
slag en zullen ze vanaf 7 
december een start gaan maken 
met het plaatsen van 
zonnepanelen. Er komen 132 
zonnepanelen op de schuine 
daken van de school. In de 
bijlage bij deze nieuwsbrief 
vindt u extra informatie m.b.t de 
verduurzaming van IKC Het 
Veer. 
 

Sinterklaas 

Ook dit jaar is Sinterklaas weer 
met zijn pieten op IKC Het Veer 
geweest. De aankomst was dit 
jaar anders vanwege Corona. 

Sinterklaas is eerst aangekomen 
op de Stokhorst en vandaar is hij 
naar IKC Het Veer gegaan. Als 
bijlage bij deze nieuwsbrief 
vindt u het filmpje van 
Sinterklaas en zijn pieten.  

 
 

Kerst 
Zoals we in de vorige 
nieuwsbrief al hadden vermeld 
vieren we Kerst dit jaar op 
school in onze eigen klas met de 
kinderen. De kinderen zijn op 
donderdag 17 december dan 
ook gewoon om 14.00 uur uit. 
Aanstaande maandag branden 

we in de klas alweer de 3e 

Adventskaars. Zo leven we met 

de kinderen toe naar het 

Kerstfeest. 

Het kerstprogramma zal er als 

volgt uitkomen te zien: 

In de klassen wordt ’s ochtends, 

op hetzelfde tijdstip een viering 

gehouden, met als rode draad 

filmpjes die zijn opgenomen in 

alle klassen. Hiermee vertellen 

we met elkaar en aan elkaar het 

Kerstverhaal. Het is leuk als alle 

kinderen naar het Kerstfeest 

komen in hun 

mooiste “kerstkleding”.   

In de middag hebben we crea in 

de eigen groep, waarbij we 

zoveel mogelijk rekening 

houden met de kleding van de 

kinderen.  

We gaan tussen de middag 

“chique” dineren met een 3-

gangenlunch, bestaande uit een 

voor-, hoofd- en nagerecht. U 

kunt denken aan de volgende 

gerechtjes: 

Voorgerecht: komkommertjes, 

tomaatjes, een fruitspiesje, een 

klein wrapje,  

Hoofdgerecht: een lekker 

broodje. 

Nagerecht: een toetje, een mini-

donut, een appelflapje 

En natuurlijk drinken! 

De aankleding van de lunch 

wordt verzorgd door de OR. U 

hoeft dus geen bordje/beker 

mee te geven.  

Alle kinderen nemen dus hun  

eigen  “3 gangen Kerstlunch” 

mee.  

We vieren het kerstfeest: alle 

kinderen mogen in hun mooie 

kerstkleding naar school komen.  

In de middag hebben we crea in 

de eigen groep, waarbij we 

natuurlijk rekening houden met 

de kleding van de kinderen. 

 

 

 

 

 

Maandoverzicht: 

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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Winterevenementen 
Duiven  
Helaas kan dit jaar, vanwege 

Corona, de ijsbaan in Duiven 

niet doorgaan. De organisatie 

van dit evenement vindt dit erg 

jammer omdat er altijd zoveel 

gebruik van de ijsbaan wordt 

gemaakt door de kinderen uit 

het dorp. Daarom willen zij dit 

jaar het ijs naar de kinderen 

brengen. Aanstaande maandag 

krijgen alle kinderen in Duiven 

een ijsje van de organisatie 

Winterevenementen Duiven. De 

ijsjes worden rond het 

middaguur op school 

afgeleverd.   

 

Social Schools 
We werken inmiddels ruim twee 
jaar met onze ouderapp Social 
Schools. We merken dat ouders 
ons soms een bericht sturen via 
de chat. Hiervan krijgen wij geen 
melding op de computer of de 
telefoon. De informatie via dat 
bericht ontvangen we dan ook 
niet en dat kan leiden tot lastige 
situaties. We willen u dan ook 
vragen een bericht te sturen op 
de volgende manier. 

1. Open de app op uw 
telefoon. 

2. Rechts onderin staat 
een blauwe cirkel met 
daarin een vierkantje 
met een potlood, klik 
hierop. 

3. U moet dan “persoonlijk 
bericht” aanklikken. 

4. Klik ontvangers te 
selecteren 

5. Klik dan op 
medewerkers. Hier kunt 
u de groepsleerkrachten 
van uw kind(eren) 
aanklikken en de IB-er 
of de directeur. 

6. Klik dan rechtsboven op 
toevoegen. 

7. U kunt nu het bericht 
schrijven (titel is 
verplicht). 

8. Klik rechtsboven op 
verzenden. 

Als u deze manier volgt dan 
krijgen de groepsleerkrachten 
een melding via de app of de 
computer. U kunt er dan 
verzekerd van zijn dat uw 
bericht gelezen wordt. Mocht u 
nog vragen hebben dan horen 
we dat graag. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 


