
 

 

Insectenhotel  

In de meivakantie hebben heel 
veel kinderen meegedaan aan 
de speurtocht van opticiën van 
de Wetering uit Duiven. Als je 
had meegedaan kreeg je een 
klein insectenhotel als bedankje. 
De school waarvan de meeste 
kinderen (in verhouding) 
hadden meegedaan kreeg een 
groot insectenhotel.  

IKC Het Veer heeft deze mooie 
prijs gewonnen en inmiddels 
staat het insectenhotel ook in 
onze mooie bloeiende 
schooltuin.  

 

Museumochtend  

Dit schooljaar willen we nog een 
extra museumochtend plannen, 
zodat u als ouder in de ochtend 
in de klas van uw kind(eren) 
kunt kijken en zij u kunnen 
vertellen wat we zoal doen op 
school. De extra 
museumochtend is gepland op 
woensdag 13 juli van 8.15 t/m 
8.45 uur. 

Inspectiebezoek  

Vorige week vrijdag zijn er twee 
onderwijsinspecteurs op bezoek 
geweest. Zij hebben een 
klassenbezoek gedaan en 
hebben daarna een gesprek 
gehad met de intern begeleider 
en directie. Als school is het fijn 

als er vanuit een wettelijk kader 
wordt meegekeken en 
meegedacht. De inspectie was 
tevreden over datgeen ze 
hebben gezien en gehoord. Net 
als uit het 
oudertevredenheidsonderzoek 
zijn ook uit dit bezoek 
onderwerpen besproken waar 
groei mogelijk is. Aan het begin 
van het nieuwe schooljaar zullen 
wij in de nieuwsbrieven 
beschrijven waar we mee aan 
de slag gaan de aankomende 
schooljaren. 

Het Veer T-shirts 
In oktober hebben alle kinderen 
een nieuw schoolshirt gekregen. 
Onlangs is gebleken dat bij twee 
T-shirts de zoom al losgaat of los 
dreigt te gaan. Dit vinden wij erg 
snel en we willen graag 
inventariseren of dit bij 
meerdere T-shirts zo is, zodat 
we dit kunnen reclameren bij de 
leverancier. Mocht uw kind een 
schoolshirt hebben waarbij de 
zoom al loslaat of wat een ander 
mankement heeft, wilt u dit dan 
voor vrijdag 8 juli bij ons melden 
via het e-mailadres 
hulpouders.ikchetveer@gmail.c
om  
Alvast bedankt, 
De Oudervereniging 

 

Maandoverzicht: 

 
Donderdag 30 juni 
    Nieuwsbrief  
Vrijdag 1 juli 
    Studiedag, kinderen vrij 
Dinsdag 5 juli 
   MR vergadering 
Woensdag 6 juli  
    2e rapport mee naar huis 
Maandag 11 t/m vrijdag 15 
juli 
    Facultatieve  
    Oudergesprekken 
Dinsdag 12 juli 
    Afscheidsavond groep 8 
Woensdag 13 juli 
    Museumochtend 
Vrijdag 15 juli 
    Nieuwsbrief 
Maandag 18 juli 
    Wisselmoment van  
     9.00 – 10.00 uur 
Vrijdag 22 juli 
    Kinderen ’s middags vrij,  
    ZOMERVALANTIE 
Vrijdag 22 juli 
    Nieuwsbrief 
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