
 

 

5 december 
Op 5 december vieren wij met 

de hele school Sinterklaas. Deze 

dag zal er i.v.m. het 

Sinterklaasfeest geen gym zijn! 

Wij beginnen om 08.20 uur met 

een opening op het schoolplein. 

De groepen 3 t/m 8 verzamelen 

op het schoolplein bij de 

juf/meester. De kleuters mogen 

eerst binnen hun tas ophangen 

en gaan dan met de juf naar het 

plein. Vindt u het leuk om bij de 

opening aanwezig te zijn, dan 

bent u van harte welkom! Wij 

willen u vragen om achter het 

hek te gaan staan. Hierdoor 

houden wij het voor ons 

allemaal overzichtelijk en 

kunnen de kinderen Sinterklaas 

goed zien! Met de hele school 

hebben wij ook nog een 

verrassing, namelijk een 

Pietendans met echte 

danspietjes! Het zou leuk zijn als 

u mee kunt swingen! Alle 

kinderen zijn om 14.00 uur uit. 

 

Kerst  

Eerst gaan we maandag volop 

genieten van het 

Sinterklaasfeest, maar daarna 

volgt al snel het Kerst... 

Hieronder alvast wat informatie 

voor u.  

Woensdag 14 december is het 

Foute Kersttruiendag! Op deze 

dag mag iedereen zijn kersttrui 

aantrekken naar school. Een 

kerstslinger of iets van andere 

'kerstversiering' in het haar is 

natuurlijk ook goed... Dus leef je 

uit! ;) 

Donderdag 22 december zijn de 

kinderen om 12.00 uur vrij. Wij 

zien iedereen graag aan het 

begin van de avond terug voor 

de lichtjestocht. De lichtjestocht 

organiseren wij d.m.v. een 

wandeling met het hele gezin 

door de wijk rondom de school. 

Onderweg ziet u op diverse 

locaties een stukje van het 

Kerstverhaal, uitgebeeld door 

leerkrachten en stagiaires. 

Binnenkort ontvangt u via Social 

Schools een bericht waarbij u 

zich, met uw hele gezin, in kunt 

schrijven voor een starttijd. De 

kinderen maken op school een 

lampion die ze tijdens de 

lichtjestocht meenemen, zodat 

het een extra feestelijke 

uitstraling heeft. Ook gaan we 

op school kerstkaarten maken 

die de kinderen aan iemand 

mogen geven om te laten zien 

dat wij ook tijdens de Kerst aan 

anderen denken en omzien naar 

elkaar. Eenzame mensen, 

mensen die het minder hebben 

of…. 

Vrijdag 23 december gaan we 

gezellig in de klas ontbijten met 

de kinderen. Over de exacte 

invulling hiervan ontvangt u op 

een later tijdstip informatie. Om 

14.00 uur is het dan tijd voor 

een welverdiende Kerstvakantie. 

Wij houden u op de hoogte!  

 

 

 

 

 

 

 

Maandoverzicht: 

Vrijdag 2 december 
    Nieuwsbrief 6 
Maandag 5 december 
    Sinterklaas 
Dinsdag 13 december  
    Museumochtend 
Dinsdag 13 december  
    OV vergadering 
Woensdag 14 december 
    Schoolschaatsen groep  
    5 t/m 8 
Vrijdag 16 december  
    Nieuwsbrief 7 
Donderdag 22 december 
    Kinderen ’s middags vrij 
Donderdag 22 december  
    Kerstviering school 
Vrijdag 23 december  
    Start kerstvakantie om 
    14.00 uur 
Maandag 9 januari 
    1e schooldag 
 

    

Nieuwsbrief 06 
              02 december 2022 
 



 

Schoolschaatsen  

Dit jaar gaan we weer met de 

groepen 5 t/m 8 schaatsen op 

de schaatsbaan in Duiven op 

woensdagmiddag 14 december. 

De kinderen die zelf hockey- of 

kunstschaatsen (géén noren!) 

hebben, wordt gevraagd deze 

mee te nemen. Dit omdat er 

naar alle waarschijnlijkheid niet 

voldoende schaatsen aanwezig 

zijn. Wanneer uw kind geen 

schaatsen heeft, kunnen deze 

uiteraard bij de ijsbaan geleend 

worden. De kinderen moeten 

handschoenen aan i.v.m. de 

veiligheid. Zij mogen anders niet 

de baan op.  

Alle kinderen krijgen na het 

schaatsen drinken en iets te 

eten. 

We schaatsen van 13.00 – 14.00 

uur. 

Het schaatsen geldt voor de 

volgende groepen: 

Groep 5a, 5b, 6, 6/7, 7 en 8  

De kinderen zijn na het 

schaatsen om 14.00 uur uit. De 

kinderen kunnen dan bij de 

ijsbaan worden opgehaald of 

kunnen zelfstandig naar huis. 

Voor wat betreft het vervoer 

van en naar de schaatsbaan: 

Groepen 5 en 6 worden met de 

auto gebracht en groep 6/7, 7 

en 8 fietsen naar de 

schaatsbaan. Verdere informatie 

over het vervoer krijgt u via de 

klassenmail te horen. 

 

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 het Engels op IKC 

Het Veer. 

 

Op Het Veer wordt Engels 

gegeven van groep 1 tot en met 

groep 8. Dit doen we inmiddels 

al een flink aantal jaar en met 

succes: sinds januari 2018 mag 

Het Veer zich een “Early Bird” 

school noemen. Hiermee is de 

school een landelijk erkende 

school voor vroeg vreemde 

talenonderwijs Engels (vvto-

Engels) geworden en voldoen 

we aan de Landelijke standaard 

vvto.  

Afgelopen september heeft er 

een hervisitatie plaatsgevonden 

van een externe organisatie. 

Voor ons aanleiding om weer 

eens kritisch naar ons onderwijs 

te kijken. 

 

We merken dat jonge kinderen 

het Engels heel makkelijk 

oppakken en wanneer dit 

doorgezet wordt kunnen ze met 

een hoog (spreek)niveau van de 

basisschool af gaan.  

We werken met de methode 

Groove Me. In de kleuterbouw 

leren de kinderen Engels met 

Bobo, zingen liedjes, doen 

spelletjes d.m.v. coöperatieve 

werkvormen. Hierbij spreekt de  

 

 

 

 



 

leerkracht overwegend Engels 

en proberen we de kinderen te 

stimuleren ook zo veel mogelijk 

woorden in het Engels te 

zeggen. In groep 3 en 4 wordt 

hier verder op ingegaan, waarbij 

de kinderen wel al werken met 

werkbladen, oefenen met het 

schrijven van woorden in het 

Engels. 

Vanaf groep 5 komt ook het 

lezen en schrijven van de 

Engelse taal erbij. We kunnen 

steeds meer vragen van de 

kinderen. 

Vanaf groep 7 wordt er, naast 

de methodelessen, gewerkt aan 

internationalisering door 

contacten te leggen met scholen 

uit het buitenland waarbij 

Engels ook niet de moedertaal 

is. Daarnaast worden er ook 

zogenaamde CLIL-lessen 

gegeven. CLIL staat voor Content 

and Language Integrated 

Learning. Een thema of zaakvak 

(Content) wordt aangeboden in 

de vreemde taal (Language). 

CLIL leidt tot snellere 

taalverwerving dan een gewone 

les Engels omdat het veel 

betekenis geeft aan de taal die 

de leerlingen moeten leren. Dit 

maakt de taal voor de leerlingen 

zinvoller en motiverender.  

CLIL moet uiteindelijk leiden tot 

een groter intercultureel begrip, 

dat is nodig vanwege de 

globalisering. Voor meer uitleg 

over CLIL kunt u het volgende 

filmpje bekijken over Japans 

leren in Australië Content and 

Language Integrated Learning 

(CLIL) - YouTube.  

 

Dit schooljaar organiseren we in 

juni de Engelse week. 

Schoolbreed wordt aandacht 

besteed aan Engels binnen een 

bepaald thema. Er zullen 

groepsdoorbroken activiteiten 

worden georganiseerd. Meer 

info volgt t.z.t. 

Have a nice weekend and stay 

save! 

 

Bijlage bij de 
nieuwsbrief  

Alles wordt duurder en dat 

merken wij allemaal in onze 

portemonnee. Graag uw 

aandacht voor de informatie in 

de bijlage vanuit het School 

Maatschappelijk Werk. 
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