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Voorwoord 

 
De eerste weken van het schooljaar zijn meestal heerlijk hectisch. Op school en thuis. 
Weer terug in het ritme na de vakantie, meer leven op de klok, het verenigingsleven start weer op, 
schoolreisje, schoolfotograaf, informatieavonden en ook nog eens startgesprekken. Leerlingen, 
leerkrachten en ouders hebben het er maar druk mee. Wat fijn dat ouders meestal in groten getale 
aanwezig waren op bij de diverse informatieavonden. We hopen dat we volgend jaar nog meer 
ouders mogen verwelkomen. 
 
Nu de eerste weken – in onderwijsland vaak de Gouden Weken genoemd, omdat hierin met allerlei 
groepsvormingsactiviteiten het fundament voor een fijn en goed schooljaar gelegd wordt – bijna 
voorbij zijn, kijken we alweer een beetje verder het schooljaar in.  
De Kinderboekenweek komt rap dichterbij. De groep 1-2 konden niet langer wachten en zijn alvast 
begonnen met het thema Gi-Ga-Groen. De andere groepen volgen snel. We besteden dagelijks al 
veel tijd aan lezen, want lezen is ontzettend belangrijk. Op de website van Squla kwam ik deze 
passage tegen: 
 
“Vanaf het moment dat je kind zelf woorden kan herkennen en kan lezen, gaat er helemaal een 
wereld voor ze open. Niet alleen werkt je kind aan een uitgebreidere woordenschat, ook is het goed 
voor de algehele taalontwikkeling. Hij of zij leert veel op het gebied van schrijven, grammatica, 
zinsbouw en spelling. En daar heeft je kind op school weer veel profijt van! 
Door te lezen krijg je inzicht in de verschillende karakters van de personen in het boek. De een is 
verdrietig, terwijl de andere zich misschien weer schuldig voelt. Je kind ontdekt meerdere kanten van 
een verhaal en leert zich in te leven in de (hoofd)personen. Dit heeft een positief effect op de sociale 
ontwikkeling en het omgaan met anderen. 
Zelfs peuters zullen al dingen van zichzelf herkennen als je ze een boek voorleest. Basis emoties als 
bang, blij en boos kennen zij natuurlijk als de beste. Bij een kleuter of de wat meer introverte 
kinderen kan het lezen van een verhaal ook helpen een lastig onderwerp bespreekbaar te maken.” 
 
Een leven lang leren? Een leven lang LEZEN! Dan leer je vanzelf! 
 
Welk boek lezen jullie op dit moment (voor)? 
 

Tanja 
 

Agenda  
 
19-09 t/m 23-09 Nationale Sportweek NOC-NSF; meester Danny besteedt aandacht hieraan in de les! 
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 
10-10 t/m 14-10 Inloopweek 
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Nieuwe leerlingen 
 

Welkom aan onze nieuwe leerlingen: 
 
In groep van juf 1-2c van juf Agnes en juf Anja:  
 Izar 
In de groep 1-2d van juf Sara en juf Mirjam 
 Ben en Gabriel 
 
Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Veenvogel. 
  

Onze jarigen 
10-09 Pepijn  gr. 5a 
11-09 Jesse  gr. 4a 
 Vayen  gr. 5b 
 Rava  gr. 3b 
18-09 Rida  gr. 6 
19-09 Davi  gr. 5b 
20-09 Saar  gr. 5a 
 Denait  gr. 8 
 Amber  gr. 3b 
22-09 Tanja  directeur 
23-09 Marjon  leerkracht 
23-09 Senn  gr. 4a 
 Sepp  gr. 8 
 Bink  gr. 1-2a 
24-09 Annelie  gr. 4b 
 Lotte  gr. 3b 
25-09 Fenna  gr. 5a 
28-09 Saar  gr. 3a 
30-09 Pauline  leerkracht 
01-10 Sem  gr. 7 
02-10 Mirjam  leerkracht 

 
 

Vanuit groep 1-2 c 
 
We zijn vorige week gestart met het thema “Gi-Ga-Groen”. We werken aan dit thema tot de herfstvakantie. 

We hebben inmiddels al wat geleerd over de rups en de spin. Hoe zien ze eruit, hoe bewegen ze, wat eten ze, 

hoeveel pootjes hebben ze, enz. We hebben allerlei andere kriebelbeestjes bekeken. Verder hebben we ook 

een leuk versje geleerd over twee spinnetjes. 

                



 
 
We zijn mooie bomen aan het maken zodat we met elkaar een bos kunnen maken. Welke soorten bomen 

groeien er allemaal in het bos en wat voor vruchten groeien eraan? 

We zijn ook letters aan het ontdekken. Hoe heten ze en welke woorden kun je er mee maken? 

                 

Elke morgen klikken we op een ei met onze naam ernaast. Binnen een week komen de eieren uit. Dan 

verschijnt er een heel leuk monstertje. We zijn erg benieuwd!  

 

Groeten van de kinderen en de juffen van groep 1 /2 C 

Vanuit groep 1-2d 
 

Gi-Ga-Groen! Dat is het thema van de Kinderboekenweek dit jaar. In de onderbouw zijn wij alvast 
iets eerder gestart met dit thema. Tot aan de herfstvakantie leren wij over van alles uit de natuur. In 
groep 1-2d zijn we gestart met de allerkleinste dieren: insecten (maar ook spinnen, wormen en 
slakken). We bedachten wat we graag wilden weten over deze kleine beestjes. Een aantal vragen 
schreven wij op en hingen we op de themamuur: 

• Hebben insecten botten? 
• Wat kan een lieveheersbeestje? 
• Wat eten insecten en waar slapen ze? 

 

Afgelopen week heeft groep 2 geprogrammeerd met de bee-bot, gingen we buiten op zoek naar 
verschillende kriebelbeestjes en bekeken we deze eens goed. Welke kleur heeft het, hoeveel poten 
heeft het (en als het geen poten heeft, hoe kan het dan alsnog ''lopen''). In de klas tekenen en 
knutselen we ook zelf insecten. Groep 2 is tijdens het rennend rekenen buiten aan de slag gegaan 
met het begrip evenveel. Ze zochten in tweetallen kriebeldiertjes en tekenden evenveel bolletjes op 



hun blad. Groep 1 ging aan de slag met meten. Ze zochten 5 mooie stokjes die ze van kort naar lang 
hebben neergelegd door ze met elkaar te vergelijken. 
 
We lazen verschillende prentenboeken over insecten en leerden een leuk versje over twee 
spinnetjes die allebei een vriendje zochten. Groep 7 kwam dinsdag na de gym voor het eerst dit 
schooljaar voorlezen. Vanaf nu komen ze elke dinsdag op bezoek om samen te lezen.  
Komende weken gaan we ook aan de slag met de grotere dieren en hun leefgebied.  
Zo weten we straks niet alleen van alles over de mier, maar ook over de dieren die graag  
mieren eten! 
 

 
 
Groetjes, 
De kinderen en juffen van groep 1-2d 

 

Oud papier (OPA) 
 
Heel fijn, het jaarrooster is rond. Dankzij een aantal nieuwe aanmeldingen en wat ouders die tweemaal 
willen lopen. Heel veel dank hiervoor. 
Wilt u zich toch nog aanmelden, heel graag. We kunnen altijd een aantal reserve lopers gebruiken. Er is nog 
plek om mee te rijden naar de cursusavond op 27 september in Moordrecht. Als u zich hiervoor nog wilt 
opgeven dan graag aanmelden via a.brouwer@wijdevenen.nl 
De lijst met de nieuwe indeling is inmiddels naar de lopers verstuurd. 
  

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 
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Ophaaldata 
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 
 

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  
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Clara & Franciscus federatie 
 

 



 
 

 

 

 



Centrum jeugd en gezin 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



IVN 
 
 



 
 

Bibliotheek Rijn en Venen    

 



 



 
 

 

 

 



 

Ter Aarse IJsclub 

     Schaatstrainingsgroep Ter Aar 

“onderdeel van de Ter Aarse IJsclub” 

 

Inschrijving jeugdschaatsen seizoen 2022 -2023 Leiden en Haarlem 

 

Jeugdschaatsen in Leiden en Haarlem 

Het jeugdschaatsen is voor alle kinderen die nog op de basisschool (groep 4 t/m groep 8) zitten. 

De Schaatstrainingsgroep (STG) Ter Aar organiseert al vele jaren het jeugdschaatsen in Leiden 

maar dit jaar ook in Haarlem (vanaf de leeftijd van 10 jaar ) voor deze jeugd. Het schaatsen in 

Leiden en Haarlem is erg populair en er willen altijd meer kinderen meedoen dan dat er plaats 

is, dus wees er snel bij! 

 

Onder leiding van trainers en begeleiders kunnen de kinderen vanaf zaterdag 1 oktober 2022 tot 

en met 25 februari maar liefst 20 keer schaatsen. Daarnaast mogen  

ouders / broertjes / zusjes / vriendjes of vriendinnetjes twee keer vrij schaatsen op een 

zondagmorgen op de ijsbaan in Haarlem.  

 

Alle jeugdschaatsers moeten lid worden van de Schaatstrainingsgroep (STG) van de Ter Aarse 

IJsclub. We hebben voor pupillen een speciale contributie van € 26,00. 

De kosten van een abonnement bedragen € 90,00 en als je kiest voor vervoer per bus  

€ 140,00.  

 

De ene helft van het seizoen is het schaatsen in Leiden op zaterdag van 16.15 - 17.15 uur en de 

andere helft van 17.45 - 18.45 uur.  

Het schaatsseizoen in Haarlem is van 15.00 – 16.00 uur 

Indien gekozen wordt voor vervoer per bus, dan vertrekt deze ongeveer 1 uur en 15 minuten 

voordat de training begint vanaf “De Vlinder” in Ter Aar. Er kan ook worden opgestapt in 

Papenveer, Nieuwveen en de kerk in Langeraar.  

De precieze schaats- en vertrektijden ontvang je t.z.t en worden ook op de website 

www.teraarseijsclub.nl geplaatst. 

 

Wil je meedoen stuur dan een mail naar ledenadministratie@teraarseijsclub.nl.  
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Zet in de mail je naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en een  

e-mail adres. En geef aan of je in Leiden of Haarlem wil schaatsen. Na ontvangst wordt zo 

spoedig mogelijk contact met je opgenomen. 

 

Naast de trainingen is er ook een kennismakings-/voorlichtingsavond, een Sinterklaas 

pakjesestafette, een toertocht, diplomaschaatsen en het clubkampioenschap. Als afsluiting is er 

een zwemfestijn in zwembad "De Wel" in Nieuwkoop, met diploma en prijsuitreiking. 

 

Liefhebbers kunnen ook deelnemen aan de conditietraining in de zomermaanden die elke 

maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur wordt gegeven op het terrein van de Ter Aarse IJsclub.  

Mocht je nog vragen hebben stuur dan een email naar info@teraarseijsclub.nl 
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