
 

 

 

Studiedagen dit 
schooljaar 

In de vorige nieuwsbrief (4 juni) 

stond in het maandoverzicht 

alleen de studiedag van 7 juli. 

Hier had ook vrijdag 25 juni 

moeten staan. Vrijdag 25 juni 

staat al het hele jaar als 

studiedag in Social Schools.  Dit 

schooljaar zijn er dus nog twee 

studiedagen. De kinderen zijn 

deze dagen vrij. Wel kan er 

gebruik worden gemaakt van de 

opvang bij Puck & Co. Uiteraard 

moet u dit wel van te voren 

bespreken.  

Schoolfotograaf 

Dit jaar komt de schoolfotograaf 

wel op school maar zal hij alleen 

groepsfoto’s maken. Deze foto’s 

worden buiten gemaakt. 

Vanwege de coronamaatregelen 

worden er dit schooljaar geen 

individuele foto’s gemaakt. We 

hopen dat dit volgend 

schooljaar wel weer kan. De 

schoolfotograaf komt op 

dinsdag 29 juni. De foto’s zullen 

eenmalig op school worden 

geleverd en ouders dienen de 

betaling ook via een envelop op 

school te doen. 

Onderhoud 
schoolplein en tuin 

Voor de zomervakantie willen 

we graag nog een zaterdag 

ochtend plannen (9.00-12.00 

uur) om het nodige onderhoud 

aan het schoolplein en tuin te 

doen. Hiervoor hebben we 

ouders nodig die het leuk vinden 

om ons te komen helpen. We 

willen o.a. het overtollig grind 

opruimen, onkruid wieden, 

schoffelen, plein schoonvegen, 

afwatering bij de waterpomp 

aanpassen. Mocht u het leuk 

vinden en heeft u tijd om op 

zaterdagochtend 10 juli een 

ochtend te komen helpen dan 

kunt u zich opgeven via 

onderstaand mailadres: 

directie.veer@liemersnovum.nl  

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 

weken steeds moeilijker om bij 

afwezigheid van een leerkracht 

een vervanger te vinden. Deze 

week hebben we tot twee maal 

toe een groep naar huis moeten 

sturen. Dit doen wij natuurlijk 

liever niet. Wij volgen bij elke 

vervangingsvraag dezelfde 

stappen: 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 
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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. Helaas kunnen we, 

kijkende naar de 

Coronamaatregelen in het 

onderwijs, ook geen opvang 

realiseren. 

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. 

Schaduwdoek 

Het wordt weer warmer en de 
temperaturen lopen op. 
Maandag 5 juli zal er een 
schaduwdoek boven de zandbak 
worden geplaatst. Voor de 
kinderen is het dan fijner om in 
de zandbak te spelen met het 
mooie weer.  

Directie  

sinds begin november ben ik 
naast directeur van IKC Het Veer 
ook waarnemend directeur van 
OBS Toermalijn geweest. Aan 
het einde van dit schooljaar geef 
ik het stokje als waarnemend 
directeur van OBS Toermalijn 
over aan de nieuwe directeur. 
Na de zomervakantie zal ik weer 
fulltime werkzaam zijn op IKC 
Het Veer.  
 

Koffieuurtje 

Maandag 21 juni staat in de 
jaarkalender een koffieuurtje 
gepland. Een moment waar 
ouders en school elkaar 
ontmoeten om over schoolse 
zaken te praten. Helaas kan en 
mag dit vanwege de 
Coronamaatregelen nog niet 
doorgaan. Volgend schooljaar 
zullen we deze momenten weer 
in gaan plannen in de 
verwachting dat het dan wel 
weer mogelijk is.  
 

Fietsen 

We zien gelukkig steeds meer 
kinderen op de fiets naar school 
komen. Vooral op de maandag 
en vrijdag, als er gegymd wordt, 
zijn er veel fietsen op school. Bij 
de ingang aan de Vleilandlaan 
kunnen de kinderen van groep 1 
t/m 3 hun fietsen kwijt. Aan de 
ingang aan de Rottumstraat 
kunnen de kinderen van groep 4 
t/m 8 hun fietsen neerzetten. 
We zullen de aankomende tijd 
alert zijn op het goed neerzetten 

van de fietsen waardoor alle 
kinderen hun fiets op veilige 
manier kunnen neerzetten.  
 

 
 


