Nieuwsbrief 03
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Maandoverzicht:
Vrijdag 15 oktober
nieuwsbrief 3
Maandag 18 t/m vrijdag 22
oktober
Feestweek 30 jarig
bestaan Het Veer
Donderdag 21 oktober
Kinderen om 12.00 uur
vrij
Maandag 25 oktober
Herfstvakantie
Maandag 1 november
1e schooldag
Maandag 1 november
Voorlopig advies groep 8
mee naar huis
Vrijdag 5 november
Start week van de
mediawijsheid groep
6 t/m 8
Maandag 8 t/m vrijdag 12
november
Week van de techniek
Maandag 8 t/m vrijdag 12
november
Oudergesprekken groep
1 t/m 8

Informatie vanuit
de OV
Bijdrage schoolreisje voor
kinderen die gestart zijn in
schooljaar 2020/2021 of
2021/2022

Op woensdag 20 oktober gaan
de kinderen van Het Veer op
schoolreisje!
Voor de kinderen die in
schooljaar 2019/2020 al op Het
Veer zaten, is dat jaar de
bijdrage voor het schoolreisje al
geïnd. Helaas kon dat schooljaar
(en vorig schooljaar) het
schoolreisje niet doorgaan i.v.m.
Corona. De toen betaalde
bijdrage wordt nu gebruikt voor
dit schoolreisje.
Voor kinderen die zijn gestart in
schooljaar 2020/2021 (vorig
schooljaar) heeft een aantal
ouders vorig jaar alvast de
bijdrage voor het schoolreisje
betaald, o.b.v. een verzoek
hiertoe in een nieuwsbrief in
december 2020.
Als uw kind in schooljaar
2020/2021 is gestart, maar u
heeft nog geen bijdrage voor
het schoolreisje betaald, of als
uw kind in schooljaar 2021/2022
(dit schooljaar) is gestart, dient
de bijdrage nog betaald te
worden.
Ik verzoek u dan vriendelijk de
bijdrage van € 26 voor het
schoolreisje te voldoen vóór 31
oktober 2021.
IBAN: NL61 INGB 0001 6107 71
T.n.v. Ouderbijdrage PC Basisschool Het
Veer
O.v.v. Schoolreisje <<de naam van uw
kind>>

Indien u vragen heeft naar
aanleiding van dit bericht, 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 OV basisschool
Het Veer

MR jaarverslag
Als bijlage bij deze nieuwsbrief
is het jaarverslag 2020-2021 van
de MR toegevoegd. Mocht u
geïnteresseerd zijn om een keer
een vergadering bij te wonen
dan kunt u dat doorgeven via
het volgende mailadres.
mr.hetveer@liemersnovum.nl

Feestavond 21
oktober
Volgende week donderdag is
feestavond in de OGtent.
Aangezien dit een evenement is,
zullen bij binnenkomst de
ouders via de Corona app
gescand worden. Het is
belangrijk dat u kunt laten zien
dat u gevaccineerd bent, een

herstelbewijs heeft, of negatief
bent getest. Nu is het zo dat de
techniek niet altijd goed
functioneert. We adviseren dan
ook om naast de app het
vaccinatiebewijs, of een
uitdraai van de QR code mee te
nemen. Dit kan via:
https://coronacheck.nl/nl/print/
keuze-papieren-bewijs. Zo
kunnen we zorgen voor een
snelle doorloop. Bij
binnenkomst ontvangen de
ouders een muntje waarmee ze
één consumptie aan de bar
kunnen halen. Mocht u
meerdere drankjes willen
drinken, dan zijn de kosten voor
uzelf. Voor de kinderen wordt
deze avond gezorgd.

Luizenbeleid
Voor de coronapandemie
hadden wij, bij ons op school, na
elke vakantie een
hoofdluiscontrole. Tijdens de
corona periode hebben wij u
gevraagd om regelmatig thuis
uw kind(eren) te controleren.
Dit heeft erin geresulteerd dat
er, tot op heden, geen nieuwe
gevallen van hoofdluis zijn
gemeld. Daar zijn wij natuurlijk
erg blij mee. Daarom willen wij
ons beleid hierop aanpassen en
u vragen om door te gaan met
het regelmatig controleren van
uw eigen kind(eren).
Mocht u binnen uw gezin toch
hoofdluis constateren wilt u dit
dan melden bij de leerkracht(en)
van uw kind of bij juf Marjanne

(hoofdluiscoördinator). Wij
zorgen er dan voor dat de hele
groep wordt gecontroleerd om
verdere uitbraak te voorkomen.

Oude meubilair

Oudergesprekken

Vlak voor de zomervakantie in
2020 hebben we met alle
kinderen afscheid genomen van
ons oude meubilair. Met elkaar
hebben we alles toen in een
grote vrachtwagen gedaan.
Inmiddels is het meubilair in
Haïti waar het in gebruik is
genomen op een basisschool.

In de tweede week na de
herfstvakantie zijn de eerste
oudergesprekken van dit
schooljaar gepland. De
gesprekken zullen plaatsvinden
op school of online. Mocht u
graag online een gesprek willen,
dan kunt u dat aangeven bij de
groepsleerkracht. Het kan ook
zijn dat de leerkracht het
gesprek online wil voeren. Via
SocialSchools krijgt u na de
herfstvakantie een uitnodiging
om u in te schrijven voor een
gesprek. De gesprekken zullen
gedurende de week na
schooltijd worden gevoerd.

hergebruikt

We hebben een aantal foto’s
toegevoegd. Het is mooi om te
zien dat we een andere
basisschool aan de andere kant
van de wereld hiermee hebben
kunnen helpen.

