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Schoolvoetbal
Vorige week woensdag hebben
twee jongensteams en één
meisjesteam van IKC Het Veer
meegedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi in
Duiven.
Wat hebben ze het goed
gedaan! Het meisjesteam heeft
het toernooi gewonnen en één
van de jongensteams verloor de
finale na strafschoppen. Zij
gingen uiteindelijk met de
tweede prijs naar huis. Het
andere jongensteam strandde in

de poule.
Al met al een toernooi met mooi
weer, een gezellige sfeer en veel
plezier!

Koffieuurtje
Op maandag 3 oktober staat het
eerste koffieuurtje gepland.
Zoals beschreven in het verslag
van het
tevredenheidsonderzoek van
afgelopen schooljaar hebben wij
thema’s verbonden aan deze
koffieuurtjes. Op 3 oktober
staan o.a. de oudergesprekken
en studiedagen centraal.
Mocht u hierover vragen
hebben of wilt u graag met ons
in gesprek hierover, dan bent u
van harte welkom. Heeft u een
andere vraag dan kunnen we
deze tijdens het koffieuurtje ook
bespreken. Vanaf 8.30 uur bent
u welkom in de teamkamer.

Leerlingenraad
De afgelopen jaren hebben we
met een leerlingenraad gewerkt.
Kinderen kunnen zo meedenken
over schoolzaken en leren ook
om te gaan met inspraak en
verantwoordelijkheid voor de
school. Ook dit jaar gaan we
weer met een leerlingenraad
werken. Zes keer per jaar zullen
we op een vast tijdstip
vergaderen volgens een vaste
agenda. Twee kinderen per klas,
vanaf groep 5, zullen
plaatsnemen in de
leerlingenraad. De kinderen zijn
in samenspraak met de klas
gekozen. Woensdag 21
september vond het eerste
overleg plaats.
De volgende kinderen zullen dit
schooljaar plaatsnemen in de
leerlingenraad.
Groep 5a
Ella en Noud

Groep 5b
Noa en Christian

Groep 6
Myrthe en Julian

Groep 6/7
Joep en Nora

Groep 7
Tiffany en Wessel

Groep 8
Lieven en Charlotte

Informatieavonden
Voor het eerst sinds twee jaar
was het weer mogelijk om een
informatieavond te organiseren.
We waren blij verrast met de
grote opkomst en het
enthousiasme aan het einde van
de avonden. Fijn om zoveel
betrokken ouders te zien.
Aankomende dinsdag staat de
informatieavond voor groep 8
gepland. Hier zal voornamelijk
het advies en verwijzingstraject
richting voortgezet onderwijs
worden besproken.

Verkeerssituatie
rondom de school
De dagen worden korter en het
weer wordt slechter. Een reden
dat meer kinderen met de auto
naar school worden gebracht.
Op een school met 280
leerlingen zorgt dit bij de start
en het uitgaan van de school
voor veel verkeer rondom de
school. We willen u vragen uw
auto te parkeren in de daarvoor
bestemde parkeervakken of op
het grote parkeerterrein op het

Eilandplein. We zien met
regelmaat dat er auto’s worden
geparkeerd op de stoep, vooral
bij de dependance op het
Eilandplein. Dit zorgt voor
onveilige situaties. Vanuit de
gemeente zal met regelmaat
iemand van de handhaving de
situatie in de gaten houden.
Naast het aanspreken van u als
ouders zijn zij ook bevoegd om
boetes uit te delen. In het
belang van uw en onze kinderen
is het belangrijk om de
veiligheid in acht te nemen en
ons bewust te zijn van onze
voorbeeldrol.

Vervanging bij
ziekte
Het schooljaar is net begonnen,
maar toch zien we al dat als
collega’s vanwege ziekte afwezig
zijn we heel moeilijk vervanging
kunnen vinden. De verwachting
is dat dit de aankomende tijd
niet zal veranderen. Ook wij
gaan merken dat er steeds
minder leerkrachten
beschikbaar zijn. Wij volgen bij
elke vervangingsvraag dezelfde
stappen: Het eerste wat wij ’s
avonds of ’s morgens doen, is

een vervanger aanvragen bij de
inval pool (PON). Zij geven
echter aan dat er op dit moment
te weinig leraren voor de
vervangingspool zijn. Wij zullen
dus vaker te horen krijgen dat er
geen vervanging beschikbaar is.
Daarna proberen we om intern
met leraren te schuiven of
vragen we of leraren extra
kunnen werken. Soms is er nog
een LIO student die we in
kunnen zetten. Ook vinden wij
dat het opdelen van een klas
over de andere groepen geen
structurele oplossing is. Het
effectief lesgeven met 40
kinderen (of meer) is niet
mogelijk.
Als wij voor een dag geen
vervanging kunnen realiseren,
sturen wij u zo snel mogelijk via
SocialSchools een bericht dat
uw kind(eren) deze dag geen les
krijgt. We beseffen ons
uiteraard dat dit ook iets
betekent voor het organiseren
thuis. Mocht het niet lukken
opvang te vinden dan mogen de
kinderen gewoon naar school
komen. Wij vangen ze dan op in
de andere groepen. Wij snappen
dat dit voor de kinderen geen
ideale oplossing is. Helaas is dit
wel de werkelijkheid op heel
veel scholen in Nederland. We
doen ons best om het naar huis
sturen van klassen tot een
minimum te beperken. We
hopen op uw begrip.

Speerpunten
2022-2023
Zoals beschreven in de eerste
nieuwsbrief zullen we in de
eerstkomende nieuwsbrieven
steeds één van de speerpunten
van dit schooljaar beschrijven,
zodat u als ouders weet waar
we als school mee bezig zijn.
In deze nieuwsbrief willen we u
meenemen in de IKC
ontwikkeling. Al jaren werken
we naar volle tevredenheid
samen met onze partner Puck &
Co. Er vindt al veel afstemming
plaats tussen de peutergroepen
en kleutergroepen en wekelijks
wordt er groepsdoorbroken
gewerkt. Waar mogelijk maken
we gebruik van elkaars
expertise.
Wat we merken is dat het twee
verschillende organisaties zijn,
met hun eigen wet en
regelgeving. Dit zal nooit
helemaal veranderen. Wel
willen we naar meer verbinding
zoeken.
Beide partijen hebben de
intentie uitgesproken dat de
directeur van Het Veer straks
ook eindverantwoordelijk wordt
voor de opvang op de locatie
aan de Rottumstraat. Het
streven is om m.i.v. het
schooljaar 2022-2023 dit voor
elkaar te hebben. Waar mogelijk
zal dit eerder plaatsvinden.
Zowel kinderen als ouders zullen
hier niet direct iets van merken

aangezien er al veel overleg en
afstemming is tussen de
personeelsleden. Wel willen we
de twee teams meer met elkaar

laten samenwerken en zorgen
voor verbinding. Dat is al terug
te zien bij onze feestelijke
activiteiten zoals Sint, Kerst en
Pasen. Daarnaast zal de
coördinator opvang
plaatsnemen in het
managementteam van IKC Het
Veer.
De MR zoals we die nu kennen
zal ook iets veranderen. Dit
wordt een IKC raad waarin naast
ouders van de schoolgaande
kinderen (huidige MR) ook
ouders van de kinderen van de
opvang (huidige OR) zullen
plaatsnemen. Dit geldt ook voor
de medewerkers van zowel
onderwijs als opvang.
We houden u uiteraard op de
hoogte van de ontwikkelingen.

