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Voorwoord 

De kop is er weer af. De eerste schoolkilometers zijn gemaakt. Het verenigingsleven start weer op. 
Het ritme komt er weer een beetje in. 
In de klassen merken we dat veel leerlingen het eigenlijk wel fijn vinden om weer op school te zijn 
en te leren. (Altijd leuk om dat uit kindermonden te mogen horen!) ‘In de leerstand komen’ en 
lesstof opfrissen heeft inmiddels al volop plaatsgemaakt voor nieuwe dingen leren. Gelukkig is er 
ook tijd om elkaar (weer) te leren kennen en ruimen we de nodige uurtjes in voor allerlei 
opstartactiviteiten. 
 
Afgelopen week was de informatieavond voor de ouders van groep 1-2. 
Hier merkten we nog wel dat niet alleen leerlingen maar ook ouders 
moeten opstarten. Met soms nog niet de helft van de ouders aanwezig in 
de klas was het echt rustig te noemen.  
Ouders, we hebben jullie nodig en wij denken dat jullie ons/onze 
informatie nodig hebben. Komen jullie naar de informatieavond? Jullie zijn van harte welkom, hoor!  
 

Iedereen heeft zijn talenten. Iedereen heeft zijn 
interesses. Groep 4 t/m 8 start dit jaar met zogenaamde 
Talentmomenten voor álle leerlingen van deze groepen. 
Zij mogen aangeven welke onderwerpen hen (heel) goed 
liggen en/of zodanig interesseren dat ze er meer over 
willen weten. In groepjes leerlingen van de middenbouw 
of bovenbouw gaan ze dan o.l.v. juf Marjon een aantal 

weken op maandag net voor of net na de lunch werken aan hun onderwerp. 
Een greep uit het keuzemenu: Wondere Wereld Talent (planetenstelsel bijv.), Freek Vonk Fanaten, 
Willy Wortel Wiskunde, VerhalenVertellers (schrijven, poëzie,…), TekenTalent (bijv. perspectief 
(beter) tekenen), TalenTalent (vreemde taal/talen). 
Op 5 september start de eerste ronde!  
 
OPA OUDERS GEZOCHT! 
BIJNA is het jaarrooster voor OPA (Oud Papier Actie) rond. Maar nog niet helemaal.  

 

We zoeken nog (steeds) ouders die minimaal één keer per jaar op een 

zaterdagochtend van 8.00 tot ca. 10.30 willen helpen bij het ophalen 

van het oude papier in en om Nieuwveen. Een belangrijke 

inkomstenbron om extra handen in de klas te kunnen inzetten. 

 

Papier ophalen mag helaas niet zonder cursusavond. Die vanaf nu in 

Moordrecht gehouden wordt op 27 september a.s. Moordrecht is niet 

naast de deur misschien, maar uw reiskosten mag u declareren bij mij.  

 

Heel fijn dat een ouder uit 1-2b zich al heeft aangemeld op de informatieavond! 

Er zijn al zo’n 40 ouders die meehelpen. Als er binnen deze ouders mensen zijn die een 

tweede keer willen lopen per schooljaar, horen wij ook dát heel graag.  

Agnes Brouwer a.brouwer@wijdevenen.nl  
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Agenda  
 
12-09 t/m 16-09 Inloopweek 
20-09   schoolreisje groepen 5 t/m 8 
22-09   schoolreisje groepen 1 t/m 4 
23-09   studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
26-09   schoolfotograaf 
05-10 t/m 14-10 Kinderboekenweek 
 
Informatieavonden (aanvangstijd 20.00): 
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 
 
 

Nieuwe leerlingen 
 

Welkom aan onze nieuwe leerling: 
 
In groep 3a van juf Noel 

• Makar 
 
Wij wensen Makar een fijne en leerzame tijd op de Veenvogel. 

 

Onze jarigen 
 

01-09 Miguel  gr .4a    
02-09 Yonatan gr. 7 
05-09 Nicky  gr. 7 
06-09 Jill  gr. 5a 
 Ftwi  gr. 5a 
07-09 Kik  gr. 3b 
09-09 Max  gr. 5a 
19-09 Pepijn  gr. 5a 
12-09 Fabian  gr. 7 
13-09 Lóa  gr. 4b 
14-09 Maartje gr. 5b 
 Khai  gr. 5b 
15-09 Carmen  gr. 3a 
16-09 Jolie  gr. 8 
 

Vanuit groep 1-2a 
 

Afgelopen maandag gingen de kinderen van groep 1-2a enthousiast naar binnen. 

Bij de kapstokken was er direct al een grote verwondering. In onze Kikker en zijn vriendjes groep 

kun je na de zomervakantie zomaar ineens van Beertje (groep 1) naar Kikker of Haas (groep 2) 

veranderen. "Ik ben nu een Kikker!". 

De kinderen kwamen ook tot besef:  

"Wij zijn nu de groep 2 kinderen he juf?" 

Een andere mooie uitspraak was, nadat de ouders afscheid hadden genomen; 

"We gaan beginnen!!"  

 



 
 

En dat hebben we gedaan..  

We zijn gestart met het boek: De kleur van 

emoties. Door dit prachtige pop-up 

prentenboek geven de kleurenmonsters een 

naam aan onze gevoelens. 

Deze week gaan we hierover praten én 

werken. De kinderen gaan deze week 

allemaal een eigen kleurenmonster maken. 

Ze zijn te bewonderen op onze groepsdeur.  

 

Wist u al dat we bij de start van dit schooljaar direct 3 nieuwe kinderen in de klas hebben? Dat 

zijn de meisjes: Livia, Nya en Loiza. Welkom!  

Deze week is ook Elia al op visite geweest bij ons in de groep. Gezellig! 

 

We maken er samen een monsterlijk gezellig schooljaar van!  

 

Tot de volgende keer.... 
Groetjes van alle kinderen en de juffen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vanuit groep 1-2b 

Bijna 2 weken bezig, maar het lijkt wel alsof we geen vakantie hebben gehad. Niet omdat we nu 

alweer moe zijn, maar omdat de meeste kinderen weer moeiteloos meegaan met de afspraken en 

regels die we hebben. 

Als we binnenkomen, staat er werk op de tafel. 
Iedereen gaat rustig aan de gang. We spelen 
memory, maken iets met mozaïekfiguren of 
vouwen de school.  



Het liedje over welke dag het is vandaag zingt 
iedereen weer naar hartenlust mee. 
De nieuwe gymmeester was even wennen. Toen 
hij er afgelopen dinsdag niet was, vonden we dat 
al weer jammer. Gelukkig was het prima weer 
om buiten te spelen. Als de baby is geboren, zien 
we meester Danny weer op school. 

 

In de kring oefenen we bekende dingen en 
natuurlijk ook nieuwe dingen. Op de foto zie je 
mix en koppel. We gebruikten de schoolregels om 
steeds dezelfde bij elkaar te zoeken. De armen 
omhoog zijn om te laten zien dat je "vrij" bent en 
dat er iemand iets aan je kan vragen. 
Volgende week begint ons thema: Gi-Ga-Groen 

(dat is ook het thema van de Kinderboekenweek in oktober). 
We starten met alle kriebel,-en friemelbeestjes in onze eigen schooltuin. Zullen we alle dieren uit 
het boek kunnen vinden? 
 
Kinderen en juffen van 1-2B. 

Schoolfotograaf 
 
In de bijlage de ouderbrief van de fotograaf.  
 

Oud papier ophalen (OPA)  
 
Er wordt gestart bij de Ringkant om 8.00 uur. 
Onze school is verantwoordelijk voor 2 wijken: 
 
N06   Oude Nieuwveenseweg / Uiterbuurtweg 
N16   Blokland / Amstel 
 
Er wordt 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 
17 september 
15 oktober 
19 november 
17 december 
 
In de komende twee weken kunt u de lijst met de nieuwe lopers indeling verwachten. 
 

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 
 

Sponsoractie Jumbo 
 

 

Hallo Jumbo! 

Dit jaar heeft Jumbo Nieuwkoop weer een sponsoractie. De ouderraad heeft zich namens de 

Veenvogel aangemeld voor deze geweldige actie.  

Vanaf as. woensdag 7 september t/m zondag 30 oktober krijg je bij Jumbo bij een minimale 

besteding van €15,-, of bij aankoop van diverse actieproducten een sponsorvoucher. Deze kan via 

een speciale website worden gedoneerd aan de Veenvogel. Er wordt in totaal €15.000 verdeeld 

onder alle deelnemende organisaties. 

Van het totaal opgehaalde bedrag gaat 50% naar de Veenvogel, waar wij, als ouderraad, dit bedrag 

willen besteden aan speel attributen voor het kleuter schoolplein. 

Van de overige 50% ontvangt de Veenvogel Jumbo waardecheques, deze kunnen wij weer mooi 

besteden aan het schoolreisje, Sint, Kerst, Pasen etc.! 

Wij zouden het super vinden als jullie ook mee doen met deze actie en komende tijd veel 

boodschappen doen bij de Jumbo in Nieuwkoop! 



Mocht je nog vragen hebben nav deze actie kan je altijd contact opnemen met de ouderraad, 

or.veenvogel@wijdevenen.nl 

 

 

 

 

Centrum voor jeugd en gezin 

 
 
 
 

Webinar – Hoe help je je kind in rouw? 
 
 
Op 11 oktober 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Leoniek van 

der Maarel een webinar voor ouders over het helpen van kinderen in rouw. 

 

Eén van de zwaarste taken waar je als ouder voor kan komen te 

staan is je kind begeleiden bij een groot verlies. Als je dan als 

ouder met datzelfde verlies wordt geconfronteerd, dan lijkt dit een 

onmogelijke taak.  

Tijdens dit webinar leer je hoe kinderen rouwen, wat normaal 

rouwgedrag is, wanneer je je zorgen moet maken, hoe kinderen 

dood begrijpen gerelateerd aan hun leeftijd en wat jij als ouder kunt 

doen om je kind te ondersteunen, voor, tijdens en na het overlijden. Daarnaast is er aandacht voor jouzelf. Als 

jij om hetzelfde verlies rouwt, dan ga jij als ouder door een diep dal. Hoe kun je je kind dan begeleiden? Welke 

emoties laat je wel en niet zien aan je kind? Hoe vraag je hulp? Wat als je je kind niet kan 'bereiken'? 

Het webinar wordt gegeven door Leoniek van der Maarel. Zij is psycholoog, orthopedagoog en 

hypnotherapeut en begeleidt kinderen en (jong) volwassenen rondom een verlies. Als ervaringsdeskundige én 

als professional, begeleid ze al 22 jaar gezinnen die worden geconfronteerd met een groot verlies. 

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2022 van 20.00 tot 21.30 uur. 

 

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar ‘Hoe help je je kind in rouw?’ via www.cjgcursus.nl of via deze link.  

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 
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Centrum jeugd en gezin 
 

 
 
 
 

Webinar – Help je kind groeien met een positieve mindset 
 
 
Op 21 september 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en 

Gezin in samenwerking met Tischa Neve een webinar over het 

helpen groeien van kinderen met een positieve mindset. Het is 

bedoeld voor alle ouders van kinderen tussen de 2 en 12 jaar. 

Wil jij je kind helpen om leren leuk te vinden, vertrouwen te krijgen in 

zijn of haar eigen kwaliteiten en positief denkend door het leven te 

gaan? Meld je dan aan voor de (gratis) webinar 'Help je kind groeien 

met een positieve mindset!' In dit webinar geeft kinderpsycholoog en 

opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en andere media, tips 

om je kind te helpen groeien. 

Kinderen met een groeimindset geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. 

Dat je talenten alleen het startpunt zijn en dat je steeds kunt blijven groeien door hard te werken en 

ervaring op te doen. Deze manier van denken kan je kind enorm helpen om zelfvertrouwen op te bouwen 

en te groeien op alle gebieden. En het goede nieuws is: je kunt je mindset veranderen. En wij kunnen 

kinderen helpen om die groeimindset aan te leren of te behouden. 

Dit webinar vindt plaats op woensdag 21 september 2022 van 20.00 tot 21.00 uur. 

 

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar ‘Help je kind groeiend met een positieve mindset’kan via 

www.cjgcursus.nl of via deze link.  

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 
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Zwemvereniging De Plas / Lionsclub Nieuwkoop 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kwiek 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

Regenboogclub 

Start van de Regenboogclub op woensdag 21 september as. 

Na een fijne vakantieperiode gaat het seizoen van de regenboogclub weer 

beginnen.  

Deze christelijke club is voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. 

Eenmaal in de 2 weken kunnen kinderen van de groepen 1 t/m 4 van 14.00 

uur tot 15.30 uur bij elkaar komen in de Dorpskerk aan de Dorpsstraat te 

Zevenhoven.  

We beginnen altijd met het zingen en dan is pop Tiny ook elke keer van de 

partij en verteld zij een avontuur. Daarna luisteren we naar een verhaal uit de 

Bijbel en gaan we knutselen en/of een spel doen. De leiding van deze groep 

bestaat uit Elise van Vliet, Elize Molenaar, en Thera Viskil.  

Voor meer informatie bel gerust Elise van Vliet: 0172-613661 

De groepen 5 t/m 8 komen van 17.00 uur tot 19.00 uur bij elkaar in de 

Dorpskerk. Ook hier is het evangelie de basis van de samenkomsten en dat 

doen we door te luisteren naar een verhaal of te kijken naar een sketch, maar 

ook door te luisteren naar elkaar. We leren sportief en respectvol met elkaar om 

te gaan, een ander wat te gunnen en om eerlijk te zijn. Verder in het jaar 

behandelen we thema’s als: hoe om te gaan met angst, behandel een ander 

zoals jezelf behandeld wil worden en begrip hebben voor de ander. Het 

uiteindelijke doel is leren elkaar lief te hebben zoals Jezus ons lief heeft, elkaar 

te vertrouwen en te waarderen. We gaan actief en creatief aan het werk. 

Daarnaast is een van de hoogte punten het met elkaar eten. Dat eten wordt 

onder andere verzorgd door de ouders en vrijwilligers uit de gemeente, waar we 

heel erg dankbaar voor zijn.  

De leiding voor deze groep bestaat uit Jan ten Have, Andrea van Dijk, Nienke 

v.d. Maden en Els Griffioen. 

We hopen weer op goede en gezegende middagen met elkaar hebben en dat er 

veel animo is. Alle kinderen zijn van namelijk harte welkom. 

Voor meer informatie bel gerust Els Griffioen: 06-23461445. 

 

Opgaveformulier groep 5 t/m 8 

Hallo jongens en meisjes, 

We gaan weer met de club beginnen! 

Op woensdagmiddag 21 september a.s.  

in de Dorpskerk, Dorpsstraat 12  

in Zevenhoven voor alle kinderen van groep 5 t/m 8. 

De club is woensdags om de week van 5 tot 7 uur. 

Voor een heel seizoen zijn de kosten € 10,-. 



 

We gaan met elkaar praten, luisteren naar een verhaal 

uit de bijbel en daarover nadenken, spelletjes doen, 

of iets maken, en ………………gezellig eten! 

 

Kom eens kijken, want we staan al op je te wachten. 

Je bent van harte welkom! Neem dit formulier mee. 

Andrea, Jan, Nienke en Els. 

Heb je vragen bel dan gerust  Els Griffioen Tel. 06-23461445 

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

E-mail: 

Allergieën: 

Ik zit in groep: 

Ik wil wel/niet op de kooklijst 

Er mogen wel/ geen foto’s gemaakt  

worden i.v.m. de privacywet 

Opgaveformulier  groep 1/m 4 

Chr. Jeugdclub “DE REGENBOOG” 

Hallo jongens en meisjes, 

We gaan weer met de club beginnen! 

Op woensdagmiddag 21 september a.s. 

In de Dorpskerk, Dorpsstraat 12 in 

Zevenhoven voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 4. 

 

De club is weer om de week van 2 tot half 4. 

Voor een heel seizoen zijn de kosten 10 euro.  

Wil je eerst een keer komen kijken dan is dat natuurlijk ook prima. 

 

Groetjes van de leiding: 

Elise van Vliet, Elize Molenaar, Thera Viskil.  

(voor vragen: 0172-613661) 

Ja, ik kom naar de club 



 
 

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

E-mail: 

Ik zit in groep: 

E mail adres: 

Er mogen wel/niet foto’s gemaakt 

worden i.v.m. de privacywet:  

 

 


