
 

 

Corona 
maatregelen  

Zoals u heeft gemerkt zijn de 

Coronamaatregelen 

aangescherpt. Voor het 

onderwijs zijn er vooralsnog 

geen extra maatregelen. Wel 

zien we dat er landelijk veel 

besmettingen zijn van kinderen 

in de basisschoolleefijd.  We 

willen dan ook weer alert zijn op 

de 1,5 meter. We willen u dan 

ook vragen hier rekening mee te 

houden. Ook zullen we in het 

gebouw als groep zoveel 

mogelijk in de eigen bubbel 

blijven. Leerpleinen zullen 

daarom tijdelijk niet worden 

ingezet, evenals het 

goepsdoorbroken werken. 

Ouders zijn uiteraard nog wel 

welkom in school, maar graag 

op afspraak. Heeft u de 

leerkracht nodig, dan kan deze 

in de ochtend of middag naar 

buiten komen of u kunt een 

bericht sturen via de mail of 

SocialSchools. Zodra er weer 

meer ruimte is krijgt u de 

mogelijkheid om weer de school 

in te komen.  

Om extreme drukte te 

voorkomen bij het uitgaan van 

de school kiezen we ervoor, net 

als vorig jaar, om per bouw naar 

buiten te gaan. Groep 1/2 zal 

om 13.55 uur naar buiten 

komen, groep 3 t/m 5 om 14.00 

uur en groep 5/6 t/m 8 om 

14.05 uur.  

Verkeerssituatie 
rondom de school  

De dagen worden korter en het 

weer wordt slechter. Een reden 

dat meer kinderen met de auto 

naar school worden gebracht. 

Op een school met 280 

leerlingen zorgt dit bij de start 

en het uitgaan van de school 

voor veel verkeer rondom de 

school. We willen u vragen uw 

auto te parkeren in de daarvoor 

bestemde parkeervakken of op 

het grote parkeerterrein op het 

Eilandplein. Ook willen we 

vragen, als u met de fiets naar 

school komt, goed om u heen te 

kijken voordat u afstapt. Zowel 

de Vlielandlaan als de 

Rottumstraat is een doorgaande 

weg en er zijn ook veel mensen 

die niet naar school hoeven, 

maar wel door deze straat 

rijden. Zij hebben vaak veel last 

van auto’s die midden op de 

weg stoppen of fietsers die 

midden op de weg afstappen. In 

het belang van uw en onze 

kinderen is het belangrijk om de 

veiligheid in acht te nemen en 

ons bewust te zijn van onze 

voorbeeldrol.    
Museumochtend en 
koffieuurtje  

In de jaarkalender staat de 
eerste museumochtend op 
dinsdag 7 december gepland. 
Aansluitend is er een 
koffieuurtje voor ouders om in 
gesprek te gaan met de directie.  
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Kijkende naar de huidige Corona 
situatie hebben we als school 
besloten om dit niet door te 
laten gaan. Zodra de 
maatregelen het toelaten zullen 
wij een nieuwe datum plannen 
voor de museumochtend en het 
koffieuurtje.  
 

Sport en bewegen 
Beweegteam BOSS Duiven 
Dit schooljaar organiseert 
Beweegteam BOSS op 
verschillende momenten 
naschoolse activiteiten en leuke 
clinics voor de groepen 1 t/m 8. 
Het overzicht van de activiteiten 
door het Beweegteam BOSS is 
te vinden op de volgende link:  
https://www.sjorssportief.nl/act
iviteiten?gemeente%5B%5D=41
&gemeente%5B%5D=61&sort=n
ame&zoeken=boss 
 
Inschrijven gaat dus ook via 
deze link!! 
Een overzicht van de activiteiten 
tot eind december is hieronder 
beschreven: 
Sport en Spel (Groep 1 t/m 8), 
waarbij beweegplezier centraal 
staat.  
→ Op bijna elke maandag van 
15.00-15.45uur, in sporthal 
Triominos 
 
Turnen (Groep 3 en 4), kennis 
maken met de sport turnen 
→ Vrijdag 19 november, van 
15.00-15.45uur, sporthal 
Triominos 
→ Vrijdag 26 november, van 
15.00-15.45uur, sporthal 
Triominos 
 

Schaken (Groep 6, 7 en 8), 
kennis maken met de sport 
schaken en onderling partijtjes 
spelen 
→ Maandag 29 november van 
15.00-16.30uur, in sporthal 
Triominos 
 
Budosporten (Groep 1 t/m 4) , 
kennis maken met verdediging-
/vechtsporten  
→ Woensdag 1 december, van 
15.00-15.45 uur, Yusei Gachi, 
Eltensestraat 2 
→ Woensdag 8 december, van 
15.00-15.45 uur, Yusei Gachi, 
Eltensestraat 2 
→ Woensdag 15 december, van 
15.00-15.45 uur, Yusei Gachi, 
Eltensestraat 2 
→ Woensdag 22 december, van 
15.00-15.45 uur, Yusei Gachi, 
Eltensestraat 2 
 
Kerstvakantie 
BOSS Springkussen spektakel 
→ Woensdag 29 december, van 
10.00-11.00 uur (Groep 1, t/m 
3), sporthal Triominos 
            van 
11.30-12.30 uur (Groep 4 t/m 
6), sporthal Triominos 
            van 
13.00-14.00 uur (Groep 7 en 8), 
sporthal Triominos   
 
 
 
 
 
 
 
 
Lijkt het jou leuk om aan een of 
meerdere activiteiten deel te 
nemen, schrijf je dan snel in op 

de website via bovenstaande 
link! 
Er is per activiteit een 
maximumaantal deelnemers, 
dus wees er snel bij want 
vol=vol! 
 

Hopelijk zien wij jullie snel 😊! 
Sportieve groet, 
Beweegteam BOSS Duiven 
 

Sinterklaas 
Wellicht heeft u het al vernomen 
Dat de Sint op 3 december zal 
komen 
Op IKC het Veer wordt het weer 
een mooi feest 
Ze zullen weten dat de Sint is 
geweest 
In de hal is een prachtig plekje 
voor mij 
Ik ben dan ook zeer content en 
blij 
Ook voor Ozosnel is er een plekje 
in de hal 
Hij heeft hier zijn eigen stal 
Af en toe vind ik hier zelfs post 
op mijn bed 
En op 23 november worden de 
schoentjes gezet 
Op 25 november zit hier iets in 
voor elk kind 
Dat is dan van de Pieten en de 
Sint 
Op 29 november gaat de 
schatkamer open 
De Sint had enkele groepen 
gevraagd te helpen met cadeaus 
te kopen 
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En dan tellen we langzaam af 
naar het grote feest op het plein 
Het wordt weer een mooi feest 
voor groot en klein.  
 
De Sinterklaasliedjes klinken al 
door de school en de hal is  
versierd. Hierbij nog even alles 
op een rijtje:  
 
Schoen zetten op dinsdag 23 
november. In de hal staat een 
mooie schatkamer. Deze 
schatkamer wordt geopend op 
maandag 29 november. Het zou 
leuk zijn als de kinderen vanaf 
maandag 29 november hun 
surprises mee naar school 
nemen. Deze mogen ze dan in 
de schatkamer zetten. 
 
De opening van het 
Sinterklaasfeest vindt voor de 
kinderen plaats op het 
schoolplein. Vindt u het leuk om 
erbij te zijn, dan bent u van 
harte welkom achter het hek. 
Wel willen wij u vragen de 1,5 
meter regel te hanteren. Het 
plein is verdeeld in vakken. De 
groepen 3 t/m 8 verzamelen op 
het schoolplein bij de 
juf/meester. De kleuters mogen 
eerst binnen hun tas ophangen 
en gaan dan met de juf naar het 
plein. Zoals u heeft kunnen 
lezen zijn de groepen 1 t/m 4 
om 12.00 uur uit. Zij hoeven 
alleen hun tien-uurtje mee te 
nemen. De groepen 5 t/m 8 zijn 

om 14.00 uur uit. Zij nemen hun 
tien-uurtje én lunch mee. 
  

 

 
 


