
 

 

 

Studiedag  

Zoals al eerder vermeld zal de 
studiedag van woensdag 26 mei 
niet doorgaan. Deze dag wordt 
een gewone lesdag. Woensdag 
7 juli wordt nu een studiedag. 
De kinderen zijn dan vrij.  
 

Educatieproject 
feestelijk afgesloten 

Afgelopen donderdag, 22 april, 
hebben we met de hele school 
het groot schoolproject op het 
plein afgesloten. De kinderen 
zijn ongeveer drie weken bezig 
geweest om codes te kraken en 
dingen te ontdekken die nodig 
waren om de zonnepanelen op 
te kunnen starten. Tijdens de 
afsluiting zijn de codes 
ingevoerd door de Wattsons en 

werden officieel de 
zonnepanelen en led verlichting 
in gebruik genomen.  
Alle kinderen hebben een 
duurzame wens bedacht en 
deze zijn verzameld en in een 
tijdscapsule op het schoolplein 
begraven. Over 15 jaar zal deze 
tijdscapsule worden opgegraven 
om te kijken of en wat er in 
werkelijkheid van is gekomen.  
Alle kinderen hebben als 
aandenken van de OV en school 
een kleinigheidje gekregen 
passende in het thema.     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maandoverzicht: 

Maandag 26 apr t/m 
vrijdag 7 mei 
   Meivakantie 
Maandag 10 mei 
   1e schooldag 
Donderdag 13 en vrijdag 
14 mei 
   Hemelvaart 
Maandag 24 mei 
   2e Pinksterdag 
Dinsdag 25 mei 
   Studiedag 
Woensdag 26 mei      
   Schooldag  
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Koningsspelen 
2021 

Net als elk jaar zijn er dit 
schooljaar ook weer 
Koningsspelen gevierd op 
school. Het grootste gedeelte 
heeft plaatsgevonden in de klas. 
Daarnaast heeft onze vakdocent 
gymnastiek samen met 
stagiaires van het Astrum 
college activiteiten bedacht voor 
de groepen 5 t/m 8 op het 
eilandplein. De groepen 1 t/m 4 
hebben gebruik gemaakt van 
het schoolplein. Een mooi en 
gezellig begin van de 
meivakantie.   

 
 
 

Verkeersveiligheid 

We zien dat het drukker wordt 
rond de school bij het ophalen 
van de kinderen. Zolang u de 
auto in de parkeervakken 
parkeert is er niets aan de hand. 
Het is ons alleen opgevallen dat 
er toch ouders zijn die hun auto 
buiten de parkeervakken neer 
zetten. Voor onze kinderen is dit 
niet veilig! Buiten dat is er in de 
Rottumstraat een 
parkeerverbod tussen 8.15-8.45 
uur en 13.45-14.15 uur. Wij  
doen een beroep op uw 
verantwoordelijkheid en willen 
u vragen om in de Rottumstraat 
en Vlielandlaan alleen te 
parkeren in de daarvoor 
bestemde parkeervakken. 
Mocht u dit niet doen dan 
riskeert u een boete! 
 

Tot slot 
Namens het team ven IKC Het 

Veer en Puck & Co wensen we 

jullie allemaal een hele fijne 

meivakantie. We zien elkaar 

graag terug op maandag 10 mei. 

 

 

 
 
 
 


