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Start!  

 

 
Vorige week trapten we met het team af. Startend met bovenstaande foto. Nog nét met Eline erbij, 
die de dag erna bevallen is van zoon Stan. Van harte, Eline en Bas! 
 
Vanmorgen hebben 310 leerlingen met hun leerkrachten het schooljaar geopend. Veel leerlingen 
stonden al ruim voor schooltijd – soms letterlijk – te trappelen van ongeduld. Fijn om beide scholen 
en hun pleinen weer gevuld te zien met leerlingen, teamleden en ook de ouders die gezellig 
meekwamen.  
Al gauw groeit het aantal leerlingen; alleen in de eerste maand komen er al zeven leerlingen bij in 
groep 1-2. Uiteindelijk zullen we dit jaar doorgroeien naar ca. 355 leerlingen. Iets meer dan de 350 
leerlingen met wie het schooljaar geëindigd zijn. 
 
Nieuw jaar nieuwe kansen 
We weten niet wat ons allemaal te wachten staat – en dat is soms maar goed ook - maar sommige 
‘agendapunten’ zijn wel bekend. 

mailto:info.veenvogel@wijdevenen.nl
http://www.veenvogel.nl/


Een van de grootste items is toch wel de locatiebepaling van de nieuwbouw. Naar verwachting 
neemt de gemeenteraad over 1,5 maand een beslissing hierover. Zodra meer bekend is, hoort 
‘Nieuwveen’ hierover! 
We gaan verder bouwen aan de gezamenlijke visie van De Veenvogel en SKL die als onderlegger 
dient voor het programma van eisen dat als volgende stap naar nieuwbouw moet worden 
ontwikkeld. 
 
Hopelijk staat ons een jaar te wachten waarin het ons gegund wordt een aantal plannen uit de 
ijskast te halen en uit te voeren, zoals Cultuur met Kwaliteit (CMK). Leerlingen werken dan aan 
Handvaardigheid, Tekenen, Kunst, Drama en Muziek. We willen weer groepsdoorbrekend(er) 
werken en Talentmomenten voor iedere leerling vanaf groep 4 organiseren. Met de wens dit in de 
toekomst uit te breiden naar groep 1-2 en 3. 

Plannen, wensen en energie zat! Daar zal het niet aan liggen! 😊  
 
De kop is er dus weer af. 40 nieuwe schoolweken. Wij hebben er zin in. Jullie ook? Graag tot ziens in 
en om de school. Zonder leerlingen geen school. En dat geldt eigenlijk ook voor ouders: zonder 
betrokken en helpende ouders zijn we niet een halve school. Samen werken aan 
samenwerkingsschool De Veenvogel. 
 
Tanja  
 
Corona 
We kunnen er niet omheen: corona is er en blijft. Ook het team is niet geheel coronavrij de zomervakantie 
doorgekomen. En ook op dit moment zijn er leerlingen en gezinnen die te maken hebben met corona.  
 
We blijven ons met zijn allen inzetten om besmettingskansen zo klein mogelijk te maken. Vanuit het 
geldende sectorplan en de aanbevelingen van het RIVM is daarom de volgende werkwijze van kracht: 
 

 Bij klachten doe je een zelftest. (Zelftesten worden weer besteld en uitgedeeld wanneer ze er zijn.) 
Klachten kunnen zijn: verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder 
neusverstopping), vermoeidheid, algehele pijnklachten, hoofdpijn, spierpijn, pijn achter de ogen, 
duizeligheid, prikkelbaarheid/verwardheid, buikpijn, afvallen/verlies van eetlust, diarree, 
misselijkheid, overgeven, oogontsteking, verschillende huidafwijkingen, zich niet lekker voelen. 

 Isolatie bij positieve test > Zie voor de duur: www.mijnvraagovercorona.nl  
 Kinderen van 4 t/m 12 jaar moeten thuisblijven met klachten passend bij corona, tenzij ze een 

negatieve testuitslag hebben.  
 Als een kind met klachten met een testadvies niet wordt getest, mag het kind weer naar 

kinderopvang of school als het 24 uur klachtenvrij is. Als er sprake is van aanhoudende milde 
klachten mag het kind weer naar de kinderopvang of school 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen 

 Er is een nieuwe beslisboom die helpt bij bepalen hoe om te gaan met klachten: Beslisboom alle 
leeftijden – BOinK AJN RIVM_070722 

 Was de handen regelmatig. > We zetten onze werkwijze voort. 
 Hoest en nies in de elleboog. 
 Advies: Haal de aangeraden vaccinaties. 
 Zorg binnen voor voldoende frisse lucht: goed ventileren. En die werkwijze zetten we voort! 
 Leerlingen die onverhoopt niet naar school kunnen werken in overleg en indien mogelijk thuis aan 

schoolopdrachten. Dagelijks is er contact met de leerling om het werk af te stemmen. Dit kan onder 
maar ook vlak na schooltijd zijn. 

 

Agenda  
 
22-08   eerste schooldag 
22-08 t/m 26-08 Inloopweek 
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20-09   schoolreisje groepen 5 t/m 8 
22-09   schoolreisje groepen 1 t/m 4 
26-09   schoolfotograaf 
 
Informatieavonden (aanvangstijd volgt nog): 
30-08   Groep 1-2 
05-09   Groep 6 
06-09   Groep 4 
07-09   Groep 7, 7-8 en 8 
12-09   Groep 3 
13-09   Groep 5 
 

Vakantierooster 
 

Schooljaar '22-‘23   

Studiedag     vrijdag 23 september 2022 

Herfstvakantie maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Studiedag maandag 31 oktober 2022 (aansluitend aan de herfstvakantie) 

Kerstvakantie vrijdag 23 december 2022 12.00 uur t/m vrijdag 6 januari 2023 

Studiedag maandag 30 januari 2023 

Studiedag vrijdag 24 februari 2023 (vóór de voorjaarsvakantie) 

Voorjaarsvakantie maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023 

Studiedag maandag 6 maart 2023 (aansluitend aan de voorjaarsvakantie) 

Studiedag donderdag 6 april 2023 

Goede Vrijdag vrijdag 7 april 2023 

Tweede Paasdag     maandag 10 april 2023 

Meivakantie maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaart donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag maandag 29 mei 2023 

Studiedag dinsdag 30 mei 2023 

Studiedag vrijdag 16 juni 2023 

Zomervakantie vrijdag 7 juli 2023 12.00 uur t/m vrijdag 18 augustus 2023 

 
 

Gymrooster 
 
Groep 1-2a dinsdag en donderdag 
Groep 1-2b dinsdag en donderdag 
Groep 1-2c dinsdag en donderdag 
Groep 1-2d dinsdag en donderdag 
Groep 3a maandag en woensdag 
Groep 3b maandag en woensdag 
Groep 4a maandag en woensdag     
Groep 4b maandag en woensdag 
Groep 5a maandag en woensdag 
Groep 5b maandag en woensdag 
Groep 6 maandag en woensdag 
Groep 7 dinsdag en donderdag 
Groep 7-8 dinsdag en donderdag 
Groep 8 dinsdag en donderdag  
 
 
 



Nieuwe leerlingen 
 

Welkom aan onze nieuwe leerlingen: 
 
In groep 1-2a van juf Ingrid en juf Pamela 

• Nya 

• Loiza 

• Livia 
In groep 1-2c van juf Anja en juf Agnes 

• Tijmen 
In groep 1-2d van juf Sara en juf Mirjam 

• Tess 

• Nika 
In groep 3a van juf Noel 

• Vanya 
In groep 5a van juf Vera en juf Cora 

• Damian 
In groep 5b van juf Debby en juf Ellen 

• Finn 
In groep 7 van juf Irene en juf Hester 

• Rens 
 
Wij wensen jullie een leuke en leerzame tijd op de Veenvogel. 

 

Onze jarigen 
 
23-08 Ryan  gr. 6 
24-08 Dylan  gr. 3b 
29-08 Dex  gr 1-2d 
 Mees  gr. 7-8 
 Ruby  gr. 7-8 
31-08 Daniel  gr. 8 
01-09 Miguel  gr.4a 
02-09 Yonatan gr.7 

 

Schoolreisje 
 

Op dinsdag 20 september gaan de groepen 5 t/m 8 naar Duinrell. 
Op donderdag 22 september gaan de groepen 1 t/m 4 naar Linnaeushof. 
 
De leerlingen nemen die dag zelf hun drinken en lunch mee. Voor een koekje wordt gezorgd.  
Verdere informatie zoals o.a. vertrek- en eindtijden volgt via Parro. 
 
De schoolreiscommissie 
 

Oud papier ophalen (OPA)  
 
Vanaf januari  is er gestart met de nieuwe manier van ophalen.  
Er wordt nog steeds gestart bij de Ringkant maar nu om 8.00 uur. 
Onze school is verantwoordelijk voor 2 wijken: 
 
N06   Oude Nieuwveenseweg / Uiterbuurtweg 
N16   Blokland / Amstel 
 
Er wordt nog steeds elke 3e zaterdag van de maand opgehaald. 



 
 

Zaterdag 17 september kunt u ons weer verwachten. 
 
Langs de Amstel wordt geholpen door: 
Dhr. Mes 
Dhr. De Bruin 
 
Oude Nieuwveenseweg/Uiterbuurtweg wordt geholpen door: 
Dhr. F. de Lange 
Dhr. Vrielink 
 

Ophaaldata 2022 
17 september 
15 oktober 
19 november 
17 december 
 

Inleveren inktcartridges, toners en mobiele telefoons. (Geen batterijen)  
 
Cartridges worden per heden niet meer verzameld op school. De minimale opbrengsten wegen niet op tegen 
de hoeveelheid werk die erin gaat zitten.  
 

  Plastic doppen sparen 
  

Wilt u uw plastic-doppen niet weggooien?  
Spaar mee voor bekostiging voor de opleiding van blinde geleidehonden.  
De doos staat weer op zijn vertrouwde plek naast de kluis in de Stern. 
De doos bij de Taling staat in de gang van groep 3-4 naast de koelkast 

 

Ingekomen mededelingen 
 

 



Rots & Water weerbaarheidstraining 6 t/m 9 jaar 

 
 
 
 



 
 

Rots en Water weerbaarheidstraining 10 t/m 12 jaar    
 

   

 



LOI Kidzz 

 


