
 

 

 
 

Kerst 
Helaas hebben we het 
kerstfeest en de kerstlunch niet 
zo kunnen vieren zoals we graag 
hadden gewild. Wel hebben we 
dinsdag een hele leuke 
afsluitende dag met de kinderen 
gehad op school. De afgelopen 
weken zijn de kinderen druk 
bezig geweest om een kerstfilm 
te maken waarbij ze het 
kerstverhaal hebben verteld. In 
de bijlage bij deze nieuwsbrief 
vindt u de film. Deze film wordt 
alleen via Social Schools 
verspreid en komt dus alleen bij 
u als ouder terecht. Wel moet u 
de film eerst downloaden om 
hem te kunnen bekijken.  
 

Conciërge 

Als basisschool met een kleine 

300 kinderen merken we dat er 

regelmatig kleine klusjes 

moeten worden gedaan. Vaak 

doen we dit er als leerkracht bij. 

Op zich heel mooi, maar niet 

altijd even praktisch. We 

hebben er daarom voor gekozen 

om een conciërge in dienst te 

nemen. Vanaf 1 januari zal Jan 

Nijkeuter voor 20 uur conciërge 

zijn op IKC Het Veer. Hij zal op 

de dinsdagmiddag, woensdag en 

donderdag aanwezig zijn. Jan is 

een ervaren conciërge die naast 

het werk op IKC Het Veer ook 

conciërge is op IKC De Toorts in 

Didam.  

Parkeren 

We merken de laatste tijd dat 

het weer drukker wordt in de 

straat. Dit zorgt voor onveilige 

situaties. Zoals vorig schooljaar 

is afgesproken is het belangrijk 

uw auto te parkeren in de 

parkeervakken in de 

Rottumstraat en de Vlielandlaan 

of op de grote parkeerplaats aan 

het eilandplein. U mag uw auto 

niet parkeren buiten de 

parkeervakken. De 

verkeersborden staan er niet 

voor niets! Mocht u dit wel 

doen, dan is de kans aanwezig 

dat u beboet wordt. Handhaving 

en politie zijn op de hoogte van 

de toename van de drukte 

rondom de school. In het belang 

van uw en onze kinderen is het 

belangrijk aandacht te hebben 

voor dit probleem. We vragen u 

dan ook verstandig te zijn en 

ervoor te zorgen dat er rondom 

de school een veilige situatie 

voor de kinderen wordt 

gecreëerd. Hierbij hebben we 

echt uw hulp nodig! 

Vervanging bij 
ziekte 

De afgelopen maanden hebben 

we bij afwezigheid van de 

leerkrachten (ziekte of 

Coronatest) steeds vervanging 

kunnen vinden om de groep op 

te vangen. Het wordt de laatste 

maanden steeds moeilijker om 

bij afwezigheid van een 

leerkracht een vervanger te 

vinden. Vorige week hebben we 

voor het eerst een groep naar 

huis moeten sturen. Dit doen wij 

natuurlijk liever niet. Wij volgen 

bij elke vervangingsvraag 

dezelfde stappen: 

 

 

 

Maandoverzicht: 

Maandag 21 dec – 1 jan 
    Kerstvakantie 
Maandag 4 jan 
   Ophalen lespakket groep  
   1 t/m 8, 9.00-10.00 uur 
Maandag 4 – 15 jan 
    Afstandsonderwijs 
Vrijdag 8 januari 
    Nieuwsbrief 9 
Maandag 18 januari 
    Eerste schooldag na  
    lockdown 
Dinsdag 19 januari 
    OV vergadering 
 

    

Nieuwsbrief 08 
             18 december 2020 
 



 

 

Het eerste wat wij ’s avonds of 

’s morgens doen, is een 

vervanger aanvragen bij de inval 

pool (PON). Zij geven echter aan 

dat er op dit moment te weinig 

leraren voor de vervangingspool 

zijn. Wij zullen dus vaker te 

horen krijgen dat er geen 

vervanging beschikbaar is. 

Daarna proberen we om intern 

met leraren te schuiven of 

vragen we of leraren extra 

kunnen werken. Soms is er nog 

een LIO student die we in 

kunnen zetten. Ook vinden wij 

dat het opdelen van een klas 

over de andere groepen geen 

structurele oplossing is. Het 

effectief lesgeven met 40 

kinderen (of meer) is niet 

mogelijk. 

Als wij voor een dag geen 

vervanging kunnen realiseren, 

sturen wij u zo snel mogelijk via 

SocialSchools een bericht dat 

uw kind(eren) deze dag geen les 

krijgt. Is het onmogelijk voor u 

om voor opvang te zorgen, dan 

wordt uw kind die dag in een 

andere klas geplaatst. 

Wij snappen dat dit voor u en de 

kinderen geen ideale 

oplossingen zijn. Helaas is dit 

wel de werkelijkheid op heel 

veel scholen in Nederland. We 

doen ons best om het naar huis 

sturen van klassen tot een 

minimum te beperken. We 

hopen op uw begrip. 

Lespakket ophalen 

Op maandag 4 januari kunnen 

de lespakketten voor de 

kinderen van alle groepen 

worden opgehaald tussen 9.00 

en 10.00 uur. In principe leggen 

wij de pakketten buiten neer 

per groep. Het is belangrijk dat 

één ouder de pakketten voor 

het hele gezin ophaalt en 

meeneemt. Ook de 

aangevraagde devices kunnen 

deze ochtend worden 

opgehaald. De kinderen uit 

groep 6 t/m 8 mogen hun eigen 

pakket op komen halen. Hun 

pakket ligt klaar bij de 

achterdeur van hun klas. Via het 

voetpad achter de school 

kunnen de kinderen bij de klas 

komen.  

We adviseren u om de 1,5 meter 

in acht te nemen en niet 

allemaal tegelijk te komen om 

9.00 uur, dit om drukte te 

voorkomen.   

Ouderbijdrage 

Ook dit jaar int de ouderraad 

van basisschool Het Veer de 

ouderbijdrage (groep 1 t/m 8) in 

combinatie met de bijdrage voor 

de schoolreis (groep 1 t/m 7). 

De (gecombineerde) 

ouderbijdrage is voor het 

schooljaar 2020/2021 gelijk 

gebleven met het vorig 

schooljaar en bedraagt € 47,00. 

Vorig schooljaar is het 

schoolreisje i.v.m. Corona niet 

doorgegaan. U heeft dus vorig 

schooljaar al de bijdrage voor 

het schoolreisje betaald. 

Daarom verzoeken wij u het 

volgende te betalen: 

• Leerlingen groep 1 t/m 7:  
€ 21,00 per kind 
(ouderbijdrage exclusief 
bijdrage schoolreis) 

• Leerlingen groep 8: 

 € 21,00 per kind (alleen 

ouderbijdrage; bijdrage 

kamp apart geïncasseerd) 

Ik verzoek u vriendelijk de 

(gecombineerde) ouderbijdrage 

te voldoen vóór 15 januari 

2021. 

IBAN: NL61 INGB 0001 6107 71 
T.n.v. Ouderbijdrage PC Basisschool  

Het Veer 

O.v.v. de naam van uw kind 
 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief 
ontvangt u de factuur  voor de 
ouderbijdrage, waarin ook is 
toegelicht waaraan de 
ouderbijdrage wordt besteed. 
 
Indien u vragen heeft met 

betrekking tot de (hoogte van 

de) bijdrage, dan wel inzage wilt 

hebben in de begroting 

2020/2021, dan kunt u contact 

opnemen met de 

Penningmeester van de OR.  

 

 

 



 

Ook kunt u de directeur van de 

school, Gerard Smidts, hierover 

benaderen.  

Met vriendelijke groet,  
Kevin Meijer 
 
Penningmeester OR IKC Het 
Veer 
 

Fijne feestdagen! 
In deze laatste nieuwsbrief van 

dit bewogen jaar wensen wij 

iedereen ondanks alle 

beperkingen hele fijne 

feestdagen en een fijne 

vakantie. We hopen alle ouders 

en kinderen weer gezond en 

uitgerust terug te zien na de 

lockdown. 
Team IKC Het Veer 

 

 

 
 
 
 

 


