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Welkom
Na een welverdiende
zomervakantie gaan we
maandag met een zonnig
humeur aan een nieuw
schooljaar beginnen. We
hebben er ontzettend veel zin
in. Ook heten wij alle nieuwe
kinderen en hun ouders van
harte welkom op IKC Het Veer.
Wij hopen dat jullie een goede
en fijne tijd hebben op onze
basisschool en dat jullie je snel

thuis zullen voelen op IKC Het
Veer en in jullie nieuwe klas. Wij
gaan er met zijn allen een
gezellig en leerzaam jaar van
maken!

Startweken
Aankomende maandag start het
nieuwe schooljaar! We
ontvangen alle kinderen graag
eerst op het schoolplein. Vanaf
8.20 uur zijn de leerkrachten
aanwezig op het plein en zullen
de kinderen rond 8.30 uur per
groep samen met de leerkracht
over de rode loper naar binnen
gaan. Dit geldt ook voor de
kinderen van groep 6/7 en 7. Zij
zullen met de leerkracht door de
school naar hun klas op de
dependance lopen. Nadat alle
kinderen binnen zijn mogen ook
alle ouders naar binnen om een
gezellig kijkje te komen nemen.
In de klas zal dan geproost
worden op het nieuwe
schooljaar! Gezellig! 😊
Na de eerste twee ‘gouden’
schoolweken is er in de derde
week ruimte om na schooltijd
als ouders op school te komen.
Uw zoon/dochter kan u dan de

nieuwe klas laten zien. Dit kan
gedurende de hele week.

Informatieavonden
In de jaarkalender, die u in de
bijlage ontvangt, staan de data
voor de informatieavonden. We
gaan er van uit dat we dit
schooljaar de
informatieavonden gewoon
door kunnen laten gaan. De
avonden vinden plaats in de
vierde schoolweek.

Jaarkalender
Als bijlage bij deze nieuwsbrief
ontvangt u ook de jaarkalender
voor het nieuwe schooljaar met
daarin alle data en belangrijke
informatie. Deze jaarkalender is
vanaf volgende week ook te
vinden op onze website en via
de agenda van Social Schools.

Communicatie
Zoals u van ons gewend bent
kunt u elke twee weken een
nieuwsbrief verwachten. In deze
nieuwsbrief staan voornamelijk
schoolzaken. Informatie m.b.t.
de groep van uw kind(eren)
ontvangt u via de klassenmail.
Deze klassenmail wordt in de
bovenbouw wekelijks verstuurd
en in de overige bouwen
meestal om de week via

SocialSchools. Mocht u geen
activatiecode hebben
ontvangen van SocialSchools en
kunt u er daarom nog niet in.
Wilt u dit dan doorgeven aan de
groepsleerkracht?
Mocht u ergens tegen aan lopen
of wilt u gewoon wat kwijt. De
deur staat altijd open!

Zelftesten
We hopen dat we dit schooljaar
weinig last zullen krijgen van het
Coronavirus. Toch gaan we
straks het najaar weer in en
weten we niet wat er gaat
gebeuren. Vanuit de GGD wordt
aangegeven dat je alleen nog
hoeft te testen bij klachten. Op
school zijn zelftesten aanwezig.
Mocht u deze nodig hebben dan
kunt u ze op school aanvragen.
Ook kunt u een bericht via
SocialSchools sturen naar de
directie.

Agenda’s groep 7
en 8

Zoals we eind vorig schooljaar in
de nieuwsbrief hebben vermeld
krijgen de kinderen van groep 7
en 8 dit schooljaar een agenda
van school. Dit betekent dat u
niet zelf een agenda hoeft aan
te schaffen. De agenda’s worden
volgende week uitgedeeld aan
de kinderen van groep 7 en 8.

Schoolfruit
De afgelopen jaren was het
gebruikelijk op Het Veer om op

dinsdag en donderdag fruit mee
te nemen naar school.
Ook aankomend schooljaar
willen we dit weer gaan doen.
Wilt u op de dinsdag en de
donderdag uw zoon/dochter
fruit mee geven? Wilt u er
daarnaast voor zorgen dat uw
kind(eren) een lunchpakketje
een een 10-uurtje meenemen?
Er zijn twee watertappunten in
de school. Kinderen kunnen hier
gebruik van maken en een bidon
vullen met gekoeld water.

Kamp nieuwe
groep 8

Van maandag 12 t/m woensdag
14 september 2021 hopen we
op schoolkamp te zijn in Otterlo.
De kosten van dit kamp
bedragen € 75,- per leerling.
Voor de zomervakantie heeft u
via Social Schools een mail
ontvangen met daarin het
rekeningnummer en de manier
waarop u het geld kunt
overmaken. Mocht u het geld
nog niet hebben overgemaakt,
wilt u dit dan uiterlijk
aankomende week doen?

Schoolvoetbal
Op woensdag 21 september zal
het schoolvoetbaltoernooi voor
de groepen 7 en 8 plaatsvinden
op de velden van DVV. De
afgelopen twee jaar heeft het
helaas geen doorgang kunnen
vinden, maar dit jaar gaat het
vooralsnog gewoon door.

Vakdocent

gymnastiek
Afgelopen jaar hebben de
kinderen van groep 3 t/m 8 op
maandag gym gekregen van
Thomas, onze vakdocent
gymnastiek. Ook dit schooljaar
zal hij de lessen voor groep 3
t/m 8 verzorgen op de maandag
en vrijdag.

Gymrooster voor

2022-2023
In de bijlage bij deze nieuwsbrief
ontvangt u het gymrooster voor
het aankomende schooljaar. Het
gymrooster start op vrijdag 9
september.

Ventilatie

schoolgebouw
In nieuwsbrief van afgelopen
schooljaar vertelden we dat de
ventilatie in ons schoolgebouw
aangepakt zou worden. Helaas is
dit nog niet in gang gezet. Hier
zijn meerdere factoren debet
aan. Afgelopen week hebben we
weer een gesprek gehad met de
gemeente en ons schoolbestuur.

Er wordt nu een planning
gemaakt voor dit schooljaar.
Men zal proberen om voor zo
min mogelijk overlast te zorgen.
Zodra er meer bekend is van de
startdatum en het traject,
zullen we u hiervan op de
hoogte brengen via de
nieuwsbrief.

contact met leeftijdsgenoten,
druk of juist teruggetrokken
gedrag enzovoort. Ook kan er
sprake zijn van een
echtscheiding, financiële
problemen, een sterfgeval of
een andere vorm van verlies
binnen het gezin. Vaak helpt het
om er met iemand over te
praten.

We kunnen samen kijken naar
uw vragen en mogelijke
oplossingen. Indien gewenst kan
ik ook met uw kind in gesprek
gaan. We kunnen afspreken op
school, bij u thuis of op het
kantoor van het Algemeen
Maatschappelijk Werk in Duiven
of Westervoort. Er zijn geen
kosten verbonden aan de
gesprekken.

Ik ben Hilde van der Velde en als
maatschappelijk werker
betrokken op uw basisschool. U
kunt bij mij terecht wanneer u
vragen heeft over opvoeden en
opgroeien, maar ook om
gewoon een keer kennis te
maken.

U kunt mij benaderen via de
leerkracht of intern begeleider,
maar u kunt mij op de dinsdag,
woensdag of donderdag ook
rechtstreeks bereiken op 0610021110 of
h.vandervelde@santepartners.n
l.

Maatschappelijk
werk op scholen

Hallo kinderen, ouders,
grootouders en verzorgers van
kinderen van het Veer,
Iedereen doet zijn best om zijn
of haar kind zo goed mogelijk op
te voeden. Toch zijn er soms
vragen over de opvoeding van
uw kind op school en/of thuis.
Bijvoorbeeld over luisteren,

We hebben er
weer zin in!
Tot Maandag!

