
 

 

Kerstfeest    

Vandaag hebben we met de 

kinderen het kerstfeest op 

school gevierd. Een dag van 

samen zijn en leuke dingen 

doen. We kijken terug op een 

hele geslaagde dag! Hieronder 

een aantal foto’s.  

 

 

Onderzoek 
Eilandplein 
Mikado  

Gemeente Duiven doet een 

kleinschalig onderzoek naar een 

Blijfwijk op en om het 

Eilandplein.  

Een Blijfwijk is een wijk met 

goede voorzieningen, waar 

bewoners en instanties goed 

samenwerken, waar men niet 

hoeft te verhuizen bij 

toenemende zorg en waar men 

elkaar helpt en weet te vinden 

(noaberschap).   

Op donderdag 20 januari tussen 

14.00 en 18.00 uur staan de 

medewerkers van de gemeente 

en Mikado op het Eilandplein en 

willen ze graag kort met u in 

gesprek rondom dit onderwerp. 

Er is een kinderactiviteit en wat 

lekkers voor de kinderen en 

volwassenen.  

We hopen u daar te ontmoeten! 

 

 

 

 

Maandoverzicht: 

Vrijdag 17 december  
    nieuwsbrief 7 
Vrijdag 17 december 
    kinderen om 14.00 uur  
    vrij, KERSTVAKANTIE 
Maandag 20 t/m vrijdag 24 
december 
    kinderen hebben een  
    extra week vakantie 
Maandag 10 januari 
    eerste schooldag 
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Sjors sportief én 
Creatief  

Vlak voor de herfstvakantie 

heeft uw kind het Sjors Sportief 

en Creatief boekje meegekregen 

naar huis. Daar hebben nu al 

meer dan 900 kinderen in 

Duiven gebruik van gemaakt.  

Maar de activiteiten die 

aangeboden worden door de 

sport- en cultuurverenigingen in 

Duiven en Westervoort groeit 

gestaag. Ook in de winter valt er 

volop te ontdekken via 

https://www.sjorssportief.nl/   

In de kerstvakantie zijn er 

verschillende gratis, leuke en 

sportieve acties om aan deel te 

nemen. Het beweegteam 

Westervoort en BOSS Duiven 

hebben zich weer hard gemaakt 

voor een tof programma.  Zoek 

het boekje erbij of kijk op de 

website om nieuwe 

belevenissen te reserveren. 

En, misschien ten overvloede, u 

snapt vast wel dat als uw kind 

zich inschrift dat de verenging 

uw kind dan ook verwacht. 

Mocht er iets tussen komen, 

meld uw kind dan weer even af. 

 

Groeigids  

Wat kan ik doen als mijn kind 

gepest wordt? Hoe lang mag 

mijn kind gamen?  

Elke levensfase van je kind is 

anders en levert andere vragen 

op.  Op de GroeiGids 

Ouderchat, zie bijlage,  kun je 

nu dagelijks je vragen stellen 

aan de jeugdverpleegkundige 

over je kind van 0-18 jaar. 

Elke avond van 18.00-22.00 uur 

en in het weekend van 8.30- 

22.00 uur zit een  team van 

jeugdverpleegkundigen voor 

u  klaar. 

Fijne feestdagen! 
In deze laatste nieuwsbrief van 

wederom een bewogen jaar 

wensen wij iedereen ondanks 

alle beperkingen hele fijne 

feestdagen en een fijne 

vakantie. We hopen alle ouders 

en kinderen weer gezond en 

uitgerust terug te zien na de 

vakantie. 
Team IKC Het Veer 
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