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Tropenrooster
Kijkende naar de
weersvoorspellingen voor
maandag en dinsdag hebben we
als school besloten, na overleg
met de MR, om maandag en
dinsdag een tropenrooster te
hanteren. Dit houdt concreet in
dat de kinderen om 8.00 uur
verwacht worden op school en
dat zij om 12.30 uur vrij zijn. Het
is belangrijk dat de kinderen
voldoende water drinken. We
willen u vragen om uw
kind(eren) een bidon mee te
geven. Op school zijn twee
waterkoelers aanwezig zodat er
ook gekoeld water gedronken
kan worden. We houden
uiteraard ook rekening met het
buitenspelen.

Om wel aan de wettelijk
bepaalde lestijd te komen zal de
lunchpauze en het buitenspelen
niet doorgaan. Voor de kleine
pauze willen we u wel vragen
uw kind(eren) iets mee te
geven. Natuurlijk houden we
ook in de klas rekening met de
warmte en de activiteiten die
we met de kinderen gaan doen.
Vanaf woensdag zullen we het
gewone rooster weer hanteren,
behalve als blijkt dat de
temperaturen ook woensdag
boven de 30 graden uitkomen.
Uiteraard houden we u hiervan
op de hoogte.

Voor maandag zijn alle
gymlessen gecanceld.
Als school zullen wij de kinderen
die om 12.30 uur niet opgehaald
kunnen worden of naar de BSO
moeten tot 14.00 uur opvangen.

Slotfeestdag

donderdag 21 juli
Het schooljaar zit er bijna op en
dit willen wij aanstaande
donderdag 21 juli feestelijk met
elkaar afsluiten! 😊 Voor iedere
klas zijn er, zowel buiten op het
plein als binnen, gezellige
activiteiten georganiseerd!
Gedurende de dag krijgen de
kinderen o.a. een frietje en een
ijsje. De kinderen moeten
daarnaast wel hun 10-uurtje

meenemen en eventueel een
extra fles water. Voor de
kinderen van groep 5 t/m 7
adviseren wij wel om naast het
frietje nog hun eigen lunch mee
te nemen. Om 14.00 uur
verlaten de kinderen feestelijk
de school! Ook voor u staat er
dan buiten op het plein een
heerlijk drankje klaar! 😊
Vrijdagmiddag om 12.00 uur is
het dan echt tijd voor vakantie!

Afscheidsavond
groep 8

Afgelopen dinsdagavond
hebben we met ouders, broers,
zussen en overige familieleden
de afscheidsavond van groep 8
gevierd in De Stek. We kijken
terug op een hele mooie avond
waarin veel mooie woorden zijn
gezegd. De kinderen van groep 8
hebben de musical ‘Wie steelt
de show?’ op een fantastische
manier neergezet. Vol
vertrouwen geven we ze over
aan het voortgezet onderwijs.

Tevredenheids
onderzoeken

Zoals eerder vermeld in
nieuwsbrief 17 van 17 juni zijn

de uitkomsten van het
tevredenheidsonderzoek
bekend. De uitkomsten van de
ouders en leerlingen zijn
inmiddels besproken in het
team en de MR. In de bijlage bij
deze nieuwsbrief vindt u een
samenvatting van de uitkomsten
van het
tevredenheidsonderzoek. De
volledige rapportage ligt op
school ter inzage.

hebben. In deze agenda wordt
het huiswerk geschreven en
deze agenda wordt gebruikt om
de kinderen te leren plannen.
Voor aankomend schooljaar
hoeven de kinderen die naar
groep 7 en 8 gaan geen eigen
schoolagenda aan te schaffen.
De agenda voor het schooljaar
2022-2023 krijgen de kinderen
van school.

Zeftesten
Het aantal Covid besmettingen
neemt weer toe. Als school
zullen we melding blijven doen
als er een leerling of een leraar
positief is besmet. Bij
besmetting van een familielid
doen wij geen melding meer.
Als school hebben wij de
beschikking over zelftesten.
Deze delen wij niet meer uit.
Mocht u voor uw kind(eren)
zelftesten willen hebben dan
kunt u deze op school ophalen.

Wisseluurtje
Aanstaande maandag van 9.00
tot 10.00 uur is het
wisselmoment. De kinderen
gaan dan een uurtje naar de
nieuwe leerkracht en de nieuwe
klas.

Agenda’s groep
7 en 8

Op Het Veer is het gebruikelijk
dat de kinderen van de groepen
7 en 8 een eigen agenda

Kamp groep 8

nieuwe schooljaar

De kinderen hebben dan
allemaal dezelfde agenda en op
deze manier denken wij meer
structuur aan te kunnen
brengen in het leren plannen.

Schoolfotograaf
Afgelopen dinsdag hebben de
kinderen een inlogkaart van de
fotograaf meegekregen naar
huis.
Op deze inlogkaart staan de
codes om via de website de
foto’s van uw kind te bestellen.
Mocht u voor volgende week
vrijdag 22 juli bestellen dan
ontvangt u de groepsfoto gratis.

Zoals gebruikelijk gaan we met
groep 8 aan het begin van het
schooljaar op kamp.
Van maandag 12 september t/m
woensdag 14 september 2022
zijn we in Otterlo. De kosten van
dit kamp bedragen € 75,00 per
leerling. Binnenkort ontvangt u
via Social Schools een mail met
daarin het rekeningnummer en
de manier waarop u het geld
kunt overmaken.

Vervoer

schoolkamp
Al in de tweede schoolweek
gaan de kinderen van groep 8
op kamp. Wij zoeken ouders die
op maandagochtend de bagage
naar de kamplocatie kunnen
brengen en op
woensdagochtend weer op
kunnen halen. Mocht u in de
gelegenheid zijn om op
maandag 12 september en/of
op woensdag 14 september de
bagage te brengen/halen dan
kunt u dit doorgeven via
Jeanine.steentjes@liemersnovu
m.nl. U krijgt dan in de eerste
schoolweek meer informatie
qua tijden en adres.
We hebben zeker een zestal
ouders nodig voor zowel het
brengen als het halen. De
bagage kan rond een uur of 10
worden gebracht en op
woensdag ook weer op
ongeveer dezelfde tijd worden
opgehaald.

Schoolvoetbal
Op woensdag 21 september
2022 zal het
schoolvoetbaltoernooi
plaatsvinden op de velden van
D.V.V. Van Het Veer doen er
twee jongens- en één
meisjesteam mee. De teams
bestaan uit kinderen van groep
7 en 8. Vanaf 13.00 uur zullen
de verschillende scholen de
strijd aangaan. Voor de kinderen
zal het heel fijn zijn als ze
worden aangemoedigd. Heeft u
tijd, kom dan naar de velden van
D.V.V.!

