
 

 

 
Gesprekken via 
SocialSchools  

Zoals u misschien al wel hebt 
ontdekt heeft SocialSchools een 
update gehad. Waar u voorheen 
berichten kon sturen naar de 
leerkracht(en) via berichten, 
moet u nu via gesprekken een 
bericht sturen. Als u hier een 
bericht maakt naar de 

leerkracht(en) ontvangen zij een 
melding in hun mail, zodat ze 
weten dat er een bericht klaar 
staat. Via berichten kunnen nu 
alleen nog berichten naar de 
gehele groep gestuurd worden.  
 

A4daagse  

In de bijlage bij deze nieuwsbrief 
vindt u informatie over de 
A4daagse van aankomende 
week.  

Nieuwe MR leden 
We zijn blij u te kunnen melden 
dat we met ingang van het 
nieuwe schooljaar twee ouders 
bereid hebben gevonden om in 
de MR plaats te nemen. Naast 
de twee nieuwe leden zal de 
voorzitter van de MR Jeroen 
Wolffensperger na 8 jaar 
afscheid nemen van de MR. We 
willen hem bedanken voor zijn 
inzet voor onze school.  
Hieronder stellen de twee 
nieuwe leden zich aan u voor. 
 
Mijn naam is Sabine Noppen en 
ik zal vanaf komend schooljaar 
plaats nemen in de 
medezeggenschapsraad. Onze 
twee jongens (Pim groep 7 & 
Joep groep 5) zitten beide op het 
Veer. Naast mijn baan bij Landal 
GreenParks vind ik het erg leuk 
om een steentje bij te dragen 
tbv de jongens. Dit heb ik jaren 
gedaan bij Sportclub Groessen 
en vanaf komend jaar mag ik 
dat doen voor het Veer. Ik heb 
enorm veel zin om mij te 
verdiepen in het basisonderwijs. 
Zijn er onderwerpen die 

besproken moeten worden in de 
MR? Laat het mij weten. 
 

 
 
Mijn naam is Henri van de 
Geest, ik ben 38 jaar oud, 
getrouwd met Eva-Maria, vader 
van 2 meiden; Lize van 5 jaar en 
Anna van 9 jaar oud, en sinds 
2010 getrouwd met Eva-Maria. 
We zijn in oktober 2020 vanuit 
Arnhem-zuid naar Duiven 
verhuisd, waar we nu met veel 
plezier wonen. Ik ben werkzaam 
in Wageningen als 
Bioinformaticus, en houd  mij 
bezig met (DNA) data analyze 
van planten, om voor onze 
klanten tot een verbeterde 
versie van de plant te komen. In 
hoop dat ik via de MR onze 
christelijke identiteit een plek 
kan geven op school, omdat ik 
het belangrijk vind dat er over 
gesproken blijft worden. 
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Vrijdag 3 juni 
    Nieuwsbrief 
Maandag 6 juni 
    2e Pinksterdag 
Dinsdag 7 t/m vrijdag 10 
juni 
    A4daagse 
Maandag 13 t/m vrijdag 24 
juni  
    Afname LOVS toetsen 
Vrijdag 17 juni 
    Nieuwsbrief  
Dinsdag 21 en woensdag 
22 juni 
    Schoolfotograaf 
Dinsdag 21 juni 
    OV vergadering 
Maandag 27 juni 
    Koffieuurtje 8.30-9.15  
    uur 
Donderdag 30 juni 
    Nieuwsbrief  
Vrijdag 1 juli 
    Studiedag, kinderen vrij 
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Biebouders 
gezocht  

Voor aankomend schooljaar 
zoeken we ouders die op de 
woensdagochtend om toerbeurt 
willen helpen bij het uitlenen 
van de boeken van de 
schoolbibliotheek. Er zijn 
minimaal twee ouders nodig om 
de schoolbibliotheek te blijven 
draaien. U kunt zich opgeven bij 
juf Maaike door een mailtje te 
sturen naar 
maaike.senhorst@liemersnovum.nl  
 

Schoolfotograaf 
De fotograaf komt op 21 en 22 
juni langs om alle kinderen op 
de foto te zetten.  
De indeling 
Op dinsdag worden de foto’s 
gemaakt van de groepen 1/2A, 
1/2B, 1/2C, 3, 4A en 4B. 
Op woensdag worden foto’s 
gemaakt van de groepen 5, 5/6, 
6, 7 en 8.  Deze dag worden de 

broers/zussen die allemaal op 
het Veer zitten ook samen op de 
foto gezet.  
 
Broer/zus foto’s met kinderen 
buiten het Veer 
Kinderen die een 
jongere/oudere broer/zus 
hebben buiten Het Veer kunnen 
zich ook aanmelden voor een 
broer/zus foto. Deze foto’s 
worden op dinsdagmiddag na 
14.00 uur gemaakt. U kunt zich 
tot 14 juni aanmelden via het 
onderstaand mailadres:    
schoolfoto.hetveer@gmail.com 
Wij verzoeken u de namen van 
alle kinderen en de groep 
(wanneer ze nog op het veer 
zitten) te vermelden.  
 
Adviezen voor kledingkeuze 
De individuele foto’s worden op 
een witte achtergrond gemaakt. 
Foto Koch heeft een speciaal 
programma ontwikkeld 
waarmee ouder/verzorger zelf 
de achtergrond kan bepalen in 
de webshop.  
Een aantal adviezen met 
betrekking tot de kledingkeuze: 
- Kleurrijke of neutrale kleding 
staan beide mooi op deze 
achtergrond. 
- Kijk uit met teksten en 
afbeeldingen, deze komen niet 
altijd in zijn geheel op de foto. 
- Fijne streepjes worden voor de 
foto afgeraden. 
- Foto’s worden van voor- en 
zijkant gemaakt,  houdt hier 
rekening mee met 
opgestoken/ingevlochten haren. 
- Met strakkere rokjes zijn de 
mogelijkheden in poses minder 
groot (met name bij kleuters). 

- Schoenen komen afhankelijk 
van pose op de foto. 
 
Na 14 dagen ontvangt ieder kind 
een sheet met een persoonlijke 
unieke inlogcode. Hiermee kunt 
u zelf de bestelling verder 
regelen via de webshop.  
 
Met vriendelijke groet, 
De oudervereniging 
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