Nieuwsbrief extra
20 april 2022

Maandoverzicht:
Vrijdag 22 april
Koningsspelen, groep
1 t/m 4 om 12.00 uur
Vrij
Maandag 25 april t/m
vrijdag 6 mei
Meivakantie
Maandag 9 mei
1e schooldag
Maandag 16 en dinsdag 17
mei
Studietweedaagse,
kinderen zijn vrij

Schooltijden
In de Coronaperiode hebben we
de schooltijden voor schooltijd
en na schooltijd iets aangepast
zodat de kinderen niet allemaal
tegelijk op school kwamen en
tegelijk weer werden opgehaald.
Voor schooltijd was deze tijd al
aangepast. Na de meivakantie
gaan we als school ook aan het
einde van de dag weer uit van
onze normale tijden. Dat
betekent dat we starten om
8.30 uur en dat alle kinderen uit
zijn om 14.00 uur.

Avond 4daagse
Inschrijving Avondvierdaagse
Van 7 tot en met 10 juni 2022
zal de Avondvierdaagse weer in
Duiven worden gehouden. Ook
dit jaar willen wij iedereen weer

de gelegenheid bieden om met
“Het Veer” mee te lopen.

maximaal 6 personen voor
groep 5 t/m 8.

De inschrijving voor de
Avondvierdaagse zal dit jaar
weer digitaal plaatsvinden.
Hiervoor kunt u gaan naar
www.inschrijven.nl. Vul in het
zoekveld “Veer” in om het
inschrijfformulier snel te vinden.
De datum van ons
inschrijfformulier is 7 juni 2022.
De inschrijving via deze website
is mogelijk vanaf vandaag t/m
maandag 16 mei.

Vergeet u natuurlijk vooral ook
niet om het juiste
medaillenummer in te vullen
voor uw kinderen.

Na 16 mei zult u zelf moeten
zorgen voor inschrijving via de
website van de
Avondvierdaagse Duiven
(www.avduiven.nl). Als u bij de
organisatie meldt dat u bij Het
Veer hoort, dan kunt u mogelijk
nog toegevoegd worden aan het
gezamenlijke startbewijs. Meldt
u dit niet, dan dient u zelf uw
startbewijs op te halen en in te
leveren iedere dag en krijgt uw
kind de medaille niet via school.
Schrijf u dus op tijd in via
inschrijven.nl, dan hebben wij
als A4D-commissie ook inzicht in
hoeveel we moeten inkopen
voor de versnaperingen.
Zoals ook in voorgaande jaren
geldt dat leerlingen van alle
groepen (1 t/m 8) zowel
individueel als in groepjes met
een MEERDERJARIGE begeleider
moeten lopen. Dit hoeft niet
elke avond dezelfde begeleider
te zijn (maar slechts een
persoon registreert zich als
begeleider). Maximaal 4
personen voor groep 1 t/m 4 en

Verder zijn wij op zoek naar
hulp voor tijdens de
avondvierdaagse.
Wij zoeken:
• Ouders die tijdens de
pauzes de
versnaperingen willen
klaarzetten, uitdelen en
opruimen.
• Ouders die een hesje
willen dragen
U kunt kiezen om een of
meerdere dagen te helpen, u
geeft zelf aan wanneer u
beschikbaar bent.
Ook voor hulp tijdens de pauzes
of het dragen van een hesje,
kunt u zich via
www.inschrijven.nl opgeven. In
het keuzemenu bij “Onderdeel/
Afstand” kunt een aparte
inschrijving doen voor het
dragen van een hesje of het
helpen tijdens de pauze.
De organisatie van de
Avondvierdaagse Duiven stelt de
verplichting aan scholen om het
begin en het einde van een

groep aan te geven door middel
van een persoon die een hesje
draagt. Deze maatregel is
noodzakelijk zodat het voor de
verkeersregelaars duidelijk is
dat het om één groep gaat.
De persoon die voorop loopt
heeft tevens het startbewijs bij
zich, dat bij de controlepost zal
worden gecontroleerd.
Voor alle duidelijkheid: de
mensen die een hesje dragen
zijn alléén verantwoordelijk voor
hun eigen groepje/kind en niet
voor de andere leerlingen van
“Het Veer”. Iedereen zorgt er
zelf voor dat ze tussen de
mensen met een hesje blijven
lopen als ze bij de school willen
horen.
Zonder uw hulp kunnen wij de
Avondvierdaagse niet lopen als
school, dus geef u alstublieft op
om te helpen. Voor vragen kunt
u ons bereiken op
hulpouders.ikchetveer@gmail.c
om.
Met vriendelijke groet,
De A4D-commissie van de OV:
Ellen van den Berg, Geertruida
van Rekum, Nick Oude Nijhuis
en Nicole Wolffensperger

Roefeldag
De inschrijvingstermijn van de
Roefeldag 2022 is verlengt t/m
30 april. Groepjes kinderen uit
groep 6 t/m 8 kunnen zich hier
nog voor inschrijven.

Oogontwikkeling
Oogontwikkeling bij kinderen is
een ontzettend belangrijk en
actueel onderwerp. Kinderen
turen steeds meer op schermen
en spelen minder buiten, terwijl
afwisseling, regelmatige pauzes
en natuurlijk licht zo belangrijk
zijn. Wanneer de huidige trend
zich doorzet, dan heeft in 2050
de helft van de wereldbevolking
een min-sterkte (bijziendheid)
en zal een hoge minsterkte
wereldwijd een van de grootste
oorzaken zijn van blindheid.
Het remmen van bijziendheid
Gelukkig is er ook goed nieuws:
de achteruitgang van
kinderogen is tot 60% te
remmen door goede
voorlichting en - als het nodig is
- via speciale oogdruppels,
contactlenzen en/of
brillenglazen. Ons team
optometristen ziet het als een
van zijn belangrijkste taken in de
oogzorg om het remmen van
bijziendheid regelmatig onder
de aandacht te brengen.
De nieuwe Eye Quest in Duiven:
een speurtocht met uitdagende
puzzels
Het afgelopen jaar lanceerden
we een unieke
voorlichtingscampagne om de
bewustwording over de
ontwikkeling van kinderogen te
verhogen. Tien basisscholen in
Duiven haakten aan en bijna 500
kinderen hebben de Eye Quest –
een speurtocht met leuke
opdrachten voltooid. Vanwege
het succes en omdat buiten zijn

een belangrijke positieve
uitwerking heeft op de
oogontwikkeling hebben we nu
een nieuwe speurtocht uitgezet
in Duiven. Tijdens de speurtocht
krijgen de kinderen op een
ludieke manier voorlichting over
hoe je zelf voor een goede
oogontwikkeling zorgt en
waarom dit belangrijk is.
De mascotte van de Eye Quest:
de bij
Omdat het gaat om bijziendheid
is het logo van de Eye Quest dit
jaar een bij. Voltooien de
kinderen hun Eye Quest, dan
krijgen ze een klein
insectenhotel zodat we ook de
bijen zelf helpen. Ook verloten
we een gave stuntstep onder
alle deelnemers.

Duurzame hoofdprijs: een groot
insectenhotel
Voor de basisschool met de
meeste deelnemers (naar rato)
hebben we een bijzondere
hoofdprijs: een mooi groot
insectenhotel dat geplaatst kan
worden op het schoolplein. Alle

insectenhotels zijn duurzaam,
want ze zijn gemaakt van
resthout in een sociale
werkplaats.

Actieperiode
De speurtocht kan gelopen
worden in de periode van 2 t/m
7 mei. Op woensdag 4 mei en
vrijdag 6 mei van 12:00 tot
15:00 zijn lokale imkers in de
winkel aanwezig om de kinderen
extra voorlichting te geven over
de bij.
We verwachten de kaarten voor
de speurtocht 20 april bij de
scholen af te leveren, zodat ze
op donderdag en vrijdag
uitgedeeld kunnen worden in de
klassen.
Dank voor jullie deelname en
veel speurplezier! :)

