
 

 

Save the date  

In de bijlage vindt u de 
uitnodiging voor de feestavond. 
Het Veer bestaat 30 jaar dus tijd 
voor een feestweek!!  
Tijdens deze feestweek is er een 
feestavond op donderdag 21 
oktober in de OG-tent. Wij 
willen dit jubileum natuurlijk 
graag vieren.  
Het feest is voor alle kinderen, 
het wordt dus gezellig druk. 
Kijkend naar het aantal kinderen 
en de nog geldende 
Coronamaatregelen voor 
evenementen, mogen we 

gelukkig één ouder 
verwelkomen per gezin. Wij zijn 
nog aan het onderzoeken of we 
de rest van het gezin kunnen 
laten meegenieten met een 
livestream. Belangrijk is dat u 
voor de feestavond een 
Coronatoegangsbewijs en een 
geldig legitimatiebewijs moet 
hebben als u naar binnen wilt. 
Wij zullen daarom bij de ingang 
uw QR-code scannen. Volgende 
week ontvangt u een speciale 
nieuwsbrief met meer 
informatie over de feestweek. 
Wij hebben er al heel veel zin 
in!  
 

Nieuwe 
schoolshirts  

Met trots presenteert de 
Oudervereniging hierbij de 
nieuwe school T-shirts van IKC 
Het Veer! 

De invoering van de nieuwe 
huisstijl en het schoollogo was 
een mooie gelegenheid om 
nieuwe T-shirts aan te schaffen. 
We hebben gekozen voor een 
sportief shirt. De stof draagt 
soepel, de shirts zijn makkelijk 

te wassen en ze zijn snel droog. 
Het logo is er met een zeefdruk 
op aangebracht en gaat daarom 
lang mee. 
Donderdag 7 oktober worden de 
shirts onder schooltijd gepast. 
De kinderen krijgen ’s middags 
hun nieuwe T-shirt mee naar 
huis. 

 
Mocht uw zoon of dochter die 
dag niet aanwezig zijn dan kan 
het shirt via de leerkracht 
geregeld worden. 
We hopen dat de T-shirts in de 
smaak vallen en dat we er lang 
veel plezier van zullen hebben! 
Hartelijke groet, 
De Oudervereniging 
 

Koffieuurtje  

Maandag 4 oktober staat het 
eerste koffieuurtje gepland. U 
bent, nadat u uw kind(eren) 
naar school hebt gebracht,  
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welkom op het leerplein van de 
middenbouw. Daar kunnen we 
met elkaar in gesprek over de 
vragen die u heeft omtrent onze 
school. Mocht u deze ochtend 
niet kunnen en heeft u een 
dringende vraag, dan kunt u 
deze altijd via SocialSchools aan 
ons doorgeven.  
 

Gevonden 
voorwerpen 

Zoals elk jaar zijn er afgelopen 
jaar de nodige kledingstukken 
en tassen blijven liggen op 
school. Op maandag 4 en 
woensdag 6 oktober liggen de 
spullen na schooltijd in de 
middenbouwhal. Mocht u iets 
van uw kind(eren) kwijt zijn, 
kunt u dan komen kijken of het 
bij de gevonden voorwerpen 
ligt. Aan het einde van volgende 
week zullen we de niet  
opgehaalde spullen in de 
kledingcontainer doen.  
 

Wegbrengen met 
de auto 

Zoals u misschien weet bevindt 
zich aan de straatkant van de 
school aan de Rottumstraat een 
onderbroken gele streep. Hier 
mag niet geparkeerd worden! 
Wel mag een ouder hier 
zijn/haar kind(eren) afzetten en 
daarna direct doorrijden. Mocht 
u mee willen lopen met uw 
kind(eren) dan is het verstandig 
uw auto te parkeren in de 

daarvoor bestemde 
parkeervakken.  
Doordat er ook veel kinderen op 
de fiets naar school komen is 
het wel heel belangrijk alert te 
zijn op de fietsende kinderen als 
u uw kind(eren) afzet voor de 
gele onderbroken streep. 
Veiligheid staat voorop! 
 

Technoplaza 

In de groepen 7 en 8 gaan de 
kinderen naar Technoplaza. Hier 
wordt 4x per jaar aandacht 
besteed aan het 
techniekonderwijs. Technoplaza 
draait veelal op vrijwilligers. In 
de bijlage bij deze nieuwsbrief 
vindt u informatie over 
Technoplaza en de vraag of u 
iemand kent die het misschien 
leuk vindt om met kinderen te 
werken en ze te 
enthousiasmeren voor techniek.  
 

Inzamelen lege 
batterijen  

Op school staat bij de 
hoofdingang van de school een 
inzamelpunt van Stibat. Dit is 
een organisatie die lege 
batterijen verzamelt en ophaalt.  
Als school ontvangen we een 
klein bedrag per kilo batterijen 
waar we iets leuks voor de 

kinderen mee kunnen doen. 
Mocht u lege batterijen hebben, 
levert u ze dan in op school? 
 

Start schooljaar  

De eerste schoolweken zijn 

voorbij gevlogen. Er is in alle 

groepen veel ingezet op 

groepsvorming ondermeer 

d.m.v. Kanjeractiviteiten. Uw 

kinderen hebben tijdens de 

informatiemiddag vast al veel 

verteld over de verschillende 

petten en het gedrag wat hierbij 

past. DE kinderen hebben deze 

week de smiley ansichtkaart 

mee naar huis gekregen. Deze 

staat het hele jaar centraal in de 

groep en is ook zichtbaar in de 

klas. Wij zijn trots op alle 

KANJERS van het Veer!  

Vervanging bij 
ziekte 

Het schooljaar is net begonnen, 

maar toch zien we al dat als 

collega’s vanwege ziekte afwezig 

zijn we heel moeilijk vervanging 

kunnen vinden. De verwachting 

is dat dit de aankomende tijd 

niet zal veranderen. Ook wij 

gaan merken dat er steeds 

 

 

 



 

 minder leerkrachten 

beschikbaar zijn. Vandaag 

hebben we helaas voor het 

eerst dit schooljaar een klas 

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 

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. We beseffen ons 

uiteraard dat dit ook iets 

betekent voor het organiseren 

thuis. Mocht het niet lukken 

opvang te vinden dan mogen de 

kinderen gewoon naar school 

komen. Wij vangen ze dan op in 

de andere groepen. Wij snappen 

dat dit voor de kinderen geen 

ideale oplossing is. 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. 

 


