
 

 

 

Onderhoud 
schoolplein en tuin 

In de vorige nieuwsbrief hebben 

we ouders gevraagd om op 

zaterdag 10 juli van 9.00 tot 

12.00 uur te helpen bij het 

onderhoud aan de tuin en het 

schoolplein. Helaas hebben we 

tot nu toe nauwelijks 

aanmeldingen gekregen. 

Misschien is het aan uw 

aandacht ontsnapt en wilt u 

toch komen helpen. U kunt zich 

dan aanmelden door een 

bericht te sturen naar: 

directie.veer@liemersnovum.nl

We willen o.a. het overtollig 

grind opruimen, onkruid 

wieden, schoffelen, plein 

schoonvegen en afwatering bij 

de waterpomp aanpassen. Door 

de regen en de zon is het 

onkruid heel hard gegroeid. We 

kunnen 1 à 2 keer per jaar het 

onderhoud laten doen, maar 

vaker kan helaas niet, vandaar 

onze vraag aan jullie als ouders.  

School van binnen 
bekijken 

Het afgelopen schooljaar 

konden er door Corona geen 

ouders in de school komen. Nu 

er weer meer mag willen we u 

toch de mogelijkheid geven om 

de school/klas van uw 

kind(eren) van binnen te zien.  

Uw kind kan u de klas laten zien 

waarin hij/zij het afgelopen jaar 

gewerkt heeft. In de week van 

12 t/m 16 juli willen we u de 

gelegenheid geven om na 

schooltijd, tussen 14.00 – 14.30 

uur binnen te lopen. Wel is het 

belangrijk dat we de 1,5 meter 

kunnen waarborgen. Als u ziet 

dat het te druk is in de klas 

willen we u vragen even buiten 

op het schoolplein te wachten 

en later naar binnen te gaan. 

Het is de bedoeling dat uw 

kind(eren) u vertellen hoe wij op 

school werken.  

 

Zomerboekje  

Uitgeverij Malmberg heeft een 

online zomerboek met het 

thema ‘Festival’ ontwikkeld. Het 

online zomerboek is ontwikkeld 

voor kinderen die het leuk 

vinden om spelenderwijs extra 

te oefenen met leuke en 

leerzame opdrachten. Deze 

opdrachten komen uit een 

aantal methodes die we op 

school gebruiken. ‘Festival’ richt 

zich op de leerdoelen, voor de 

vakken Taal, Spelling, Rekenen, 

Lezen en Wereldoriëntatie, die 

tijdens het afgelopen schooljaar 

zijn aangeboden. Via de 

volgende link zijn de boekje s te 

downloaden: 

www.malmberg.nl/festival  

 
 
 

 

 

Maandoverzicht: 

Woensdag 7 juli 
   Studiedag, kinderen zijn  
   Vrij 
Vrijdag 9 juli 
   2e rapport mee naar huis 
12 juli t/m 16 juli 
   Facultatieve   
   Oudergesprekken 
Donderdag 15 juli 
   Afscheidsavond groep 8 
Maandag 19 juli 
   Wisselmiddag groep  
   1 t/m 7 
Vrijdag 23 juli 
   Vanaf 12.00 uur    
   VAKANTIE! 
Maandag 6 september 
   Start nieuwe schooljaar 
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Agenda’s groep  

7 en 8 
Op Het Veer is het gebruikelijk 

dat de kinderen van de groepen 

7 en 8 een eigen agenda 

hebben. In deze agenda wordt 

het huiswerk geschreven en 

deze agenda wordt gebruikt om 

de kinderen te leren plannen. 

Voor aankomend schooljaar 

hoeven de kinderen die naar 

groep 7 en 8 gaan geen eigen 

schoolagenda aan te schaffen. 

De agenda voor het schooljaar 

2020-2021 krijgen de kinderen 

van school. De kinderen hebben 

dan allemaal dezelfde agenda 

en op deze manier denken wij 

meer structuur aan te kunnen 

brengen in het leren plannen.  

Kamp groep 8 
nieuwe schooljaar  

Zoals het er nu uitziet kunnen 

en mogen we aan het begin van 

het nieuwe schooljaar met 

groep 8 op schoolkamp.  
We willen u hier nu alvast over 

het informeren. Dit omdat we 

vrij snel in het nieuwe 

schooljaar op kamp gaan. Van 

maandag 13 september t/m 

woensdag 15 september 2021 

zijn we in Otterlo. De kosten van 

dit kamp bedragen € 70,00 per 

leerling. Binnenkort ontvangt u 

via Social Schools een mail met 

daarin het rekeningnummer en 

de manier waarop u het geld 

kunt overmaken. 

Vervoer 
schoolkamp 

Al in de tweede schoolweek 

gaan de kinderen van groep 8 

op kamp. Wij zoeken ouders die 

op maandagochtend de bagage 

naar de kamplocatie kunnen 

brengen en op 

woensdagochtend weer op 

kunnen halen. Mocht u in de 

gelegenheid zijn om op 

maandag 13 september en/of 

op woensdag 15 september de 

bagage te brengen/halen dan 

kunt u dit doorgeven via 

thijs.teunissen@liemersnovum.

nl. U krijgt dan in de laatste 

schoolweek meer informatie 

qua tijden en adres. 

We hebben zeker een zestal 

ouders nodig voor zowel het 

brengen als het halen. De 

bagage kan rond een uur of 10 

worden gebracht en op 

woensdag ook weer op 

ongeveer dezelfde tijd worden 

opgehaald. 

Schoolvoetbal 

Op woensdag 15 september 
2021 zal het 
schoolvoetbaltoernooi 
plaatsvinden op de velden van 
D.V.V. Van Het Veer doen er een 
jongens- en een meisjesteams 
mee. De teams zullen 
voornamelijk bestaan uit 
kinderen van groep 7. Helaas 
kan groep 8 dit jaar niet 
meedoen, omdat ze op kamp 
zijn. 
Vanaf 13.00 uur zullen de 
verschillende scholen de strijd 
aangaan. Voor de kinderen zal 
het heel fijn zijn als ze worden 
aangemoedigd. Heeft u tijd, 
kom dan naar de velden van 
D.V.V.! 
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Basisschool 

leerlingen 
gevraagd om te 
helpen bij 
onthulling 
kunstwerk ‘Poort 
van Duiven’ 
Vrijdagmiddag 17 september 

tussen 15.00 en 16.30 wordt in 

Duiven op de Paul 

Verhoefrotonde (bij Thuvine en 

Kern Gezondheidscentrum) het 

kunstwerk ‘Poort van Duiven’ 

onthult. Dit kunstwerk is 

bedacht en gemaakt door 

Maarten van der Geest, 

kunstenaar in Duiven.  
Voor de vormgeving ervan 

hebben ongeveer 700 

basisschoolleerlingen van alle 10 

basisscholen uit de gemeente 

Duiven tekeningen gemaakt 

over opvallende ‘Kenmerken’ 

van onze Gemeente zoals bij 

voorbeeld sport, verenigingen, 

fruitteelt of de uiterwaarden. 

Deze tekeningen zijn de basis 

van de verschillende sculpturen 

die op een buizenframe worden 

geplaatst. Dit frame lijkt een 

beetje op een Bibberspiraal en 

verbeeldt ons leven als mens in 

onze dagelijkse omgeving. 

Omdat de kinderen en hun open 

blik zo’n belangrijke rol spelen 

bij het maken van dit kunstwerk 

zou Maarten het geweldig 

vinden als van elke basisschool 

ongeveer 10 leerlingen bij de 

onthulling aanwezig willen zijn. 

De bedoeling is dat al die 

kinderen een straattekening 

maken, zodat na de onthulling 

het rotonde-asfalt vrolijk 

gekleurd is. 

Het is een unieke gelegenheid 

om bij een onthulling van een 

kunstwerk aanwezig te zijn waar 

jij aan mee hebt gewerkt. En 

dan ook nog daar aan mee te 

mogen doen. De onthulling van 

de verschillende sculpturen zal 

plaatsvinden met ondersteuning 

van muziek en dans door 

Duivense verenigingen. De 

kinderburgemeester én de 

Horsterpark-burgemeester 

zullen aanwezig zijn. Er zal een 

berg stoepkrijt zijn, kortom het 

wordt een bijzonder feest.  

Maarten: “Hoe leuk is het om 

met ons allen na de vakantie 

een schooljaar kleurrijk te 

beginnen met hopelijk vrijwel 

geen corona-maatregelen meer. 

En ik zou het fantastisch vinden, 

uiteraard, als uw kind daar ook 

bij aanwezig wil zijn om dit vorm 

te geven”. 

Omdat er nogal wat pers wordt 

uitgenodigd is het van belang 

dat, als een kind wil meedoen 

aan de onthulling, er een VGA-

verklaring wordt ondertekend. 

Zodat duidelijk is dat er geen 

bezwaar bestaat voor gebruik 

van beeldmateriaal voor tv, 

krant en social media. Er zal een 

fotograaf zijn maar er zal ook 

met een drone beeldmateriaal 

worden verzameld. 

 

 

 
 


