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Voorwoord 

 
Gi-Ga-Groen is het thema van de Kinderboekenweek. Ik zou er zomaar achter kunnen plakken: … en 
groen moet je doen!! Nou… daar is al een flink voorschot op genomen. Een kleine greep uit alle 
activiteiten die al stiekem voor de echte start van de KBW op de agenda stonden: 
Groep 1-2 is al volop bezig. Vandaag zag ik al een heus bos ontstaan in een van de groepen. Bij 
andere groepen is een heuse ontdekhoek te vinden. Groep 5 heeft het slootleven onderzocht door 
met schepnetten te ‘vissen’ en te bekijken wat er zoal in het water leeft. De bovenbouw heeft een 
heel interessante gastles van het waterschap mogen ontvangen en ik heb al gehoord over bonen 
planten, over aanstaande bezoekjes aan de kinderboerderij en nog veel meer anders-en-dus-leuker-
dan-anders-lessen in de komende weken. 
 
Woensdag trappen we dus ergens onder schooltijd af met een gezamenlijke opening voor de hele 
school. Op de Dag van de Leraar. En op de dag dat er weer een bijeenkomst staat gepland voor het 
IKC-team van de toekomst. Dus voor alle medewerkers van De Veenvogel en SKL. Hoe mooi kan het 
allemaal bij elkaar komen. 
 
Vanavond staat de meningsvormende gemeenteraadsvergadering op de rol. En als eerste 
bespreekpunt het voorstel voor de locatie van het nieuwe IKC: een IKC op de plek van de huidige 
Ringkant en de Taling. Met veel groen eromheen. Wat mij betreft Gi-Ga-(veel)-Groen. 
 
Even voorstellen: meester Nuno 
 
Hoi allemaal, 

Ik ben Nuno Harmusial, 23 jaar oud en ik kom uit Alphen aan den Rijn. Sinds 

kort mag ik mij weer een student noemen. Ik heb namelijk de keuze gemaakt 

om aan de pabo te beginnen. Deze studie volg ik aan de Hogeschool Leiden, 

waar ik nu in mijn eerste leerjaar zit. Bij studeren hoort natuurlijk ook een 

stage, daarom zal ik het komende half jaar meelopen bij juf Hester in groep 

7. Mijn vaste stagedag zal de donderdag zijn. Het zal ook een aantal keer 

gebeuren dat ik er de hele week ben. Dit zal dan tijdens de stageweken zijn. 

Als ik niet druk ben met mijn studie of met werk, ben ik vaak te vinden bij 

vrienden, op de voetbal of bij de studievereniging. Ik kijk heel erg uit naar 

mijn stageperiode bij De Veenvogel. Ik hoop hier in de praktijk heel veel te 

kunnen leren, en hopelijk leren de leerlingen ook nog iets van mij. Voor een 

leuk gesprek, of voor eventuele vragen, sta ik altijd open. Wees dus vooral 

niet bang om mij aan te spreken als je me op het schoolplein tegenkomt! 

Agenda  
 
05-10 t/m 14-10 Kinderboekenweek 
10-10 t/m 14-10 Inloopweek 
24-10 t/m 28-10 Herfstvakantie 
31-10   Studiedag; alle leerlingen zijn vrij. 
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Even voorstellen: juf Annemarie 

 
 
 

Nieuwe leerlingen 
 

Welkom aan onze nieuwe leerlingen: 
 

In groep 1-2 a van juf Ingrid en juf Pam: 
  Marcus 

In groep 1-2c van juf Anja en juf Agnes: 
  Liam 

In groep 4b van juf Mirjam en juf Pauline: 
  Sofiia 
Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd op De Veenvogel. 

 

Onze jarigen 
 
30-09 juf Pauline gr. 4b 
02-10 juf Mirjam gr. 4b 
03-10 Fien  gr. 1-2b 
04-10 Tim  gr. 4a 
05-10 Anna  gr. 7 



 
 
06-10 Mila  gr. 5a 
07-10 Mees  gr. 8 
 Lana  gr. 8 
 Lincoln  gr. 1-2b 
10-10 Mees  gr. 7-8 
 Joey  gr. 7 
12-10 Saar  gr. 7-8 
13-10 Mia  gr. 5b 
 juf Debby gr 5bt 
16-10 Brendan gr. 5b 
 Juf Vera gr. 8 

 

Bericht over/van de schoolfotograaf 
 
Afgelopen maandag is de schoolfotograaf op school geweest. Vanwege personeelstekort kan het langer dan 
normaal duren voordat de resultaten hiervan op school belanden. Wat in het vat zit… 

 

Vanuit groep 3a 
 
Op donderdag 22 september zijn we op schoolreisje geweest naar Linnaeushof. We hebben prachtig weer 
gehad! 
 

 
 
Er waren heel veel leuke dingen te doen! Wil je weten wat wij het leukste vonden? 
 
Familieschommel:  Valerie 
Trampoline:   Lenn, Saar en Makar 
Binnenspeeltuin:  Jelka en Carmen 
Draaimolen:   Finn 
Botsauto’s:   Elvie 
Waterspeeltuin:  Romeo 
Toffe toren:   Viggo 
Auto’s in de lucht:  Evelien en Dewi 
Loopbrug over het water: Fedde en Ole 
Glijbaan met matjes:  Yoana, Mylan, Elize, Nina, Jason en juf Noël 
 
 
 
 



Hieronder nog een aantal leuke foto’s van het schoolreisje! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit groep 3b 
 
We hebben dan nog maar 6 weken afgerond, maar het lijkt wel of we al langer bij elkaar in de klas zitten. We 

hebben het gezellig, maar we laten ook zien dat we keihard kunnen werken!  

 

Waar we begin van het jaar begonnen met de letter i, zijn we nu al aardig op 

weg met wel 11 klanken! Je kunt dus wel zeggen dat we al aardig bekend 

zijn met Veilig Leren Lezen.  



 
 
 

Ook leren we bij de letters/klanken gelijk te schrijven. Dit is soms 

best wel lastig, zeker de schrijfletter k. Maar de juf heeft gezegd 

dat we nog een heel jaar kunnen oefenen. Het schrijven in 

scheerschuim vinden we super leuk. 

 

 

 

 

We leren dus op verschillende manieren; met onze wisbordjes, in 

overleg met elkaar, in tweetallen, met het digibord het flitsen van 

letters en splitsingen, bewegend leren in de klas, maar ook zeker 

buiten de klas. 

De lekkere dagen zijn de dagen dat er iemand jarig is. En we 

hebben er zeker al heel wat gehad! Dan maken we er even een feestje van; we zingen en dansen voor de 

jarige. 

Met zo’n start van het jaar, kunnen we er vanuit gaan dat de rest van het jaar zeker goed komt; veel leren, 

maar ook zeker veel gezelligheid! 

 
 
 
 
 

Medezeggenschapsraad 
 
Maandag 19 september kwamen we voor het eerst in het nieuwe schooljaar in de nieuwe (tijdelijke) 
samenstelling bij elkaar. Om de geheugens even op te frissen en om ons nieuwe (tijdelijke) lid te 
introduceren onderstaand het MR team: 
 



 
 
Van boven naar beneden en van links naar rechts, Pauline, Irene, Renate, Denise, Marc en Marjon 
 
Mijn naam is Pauline Koning, moeder van Pom (groep 7) en Teun en Guus (middelbare school). We wonen nu 
ruim anderhalf jaar met ons gezin in een geweldig huis, met een heerlijke tuin in het prachtige Nieuwveen. 
Naast mijn werk als zelfstandige ben ik gek op sporten. Als MR lid hoop ik, als vertegenwoordiger vanuit de 
ouders, mijn steentje bij te dragen aan allerlei zaken die de hele school aangaan. 
 
Mijn naam is Irene Schildwacht. Voor het tweede jaar werkzaam op De Veenvogel. Op maandag t/m 
woensdag ben ik leerkracht van groep 7. Ik woon in Alphen aan den Rijn en ik heb twee kinderen; Thijs is 6 
jaar en Eline is net 3 geworden. Ik heb de eer om mijn collega Nathalie Kempenaar tijdelijk te vervangen in de 
MR. De MR is voor mij bekend terrein. Hiervoor heb ik op een school in Nieuwkoop al 5 jaar in de MR 
gezeten. Deze school behoort ook tot WIJ de Venen, dus pak ik de draad na een tussenjaartje weer vrolijk op. 
Ik vind het leuk en interessant om mee te denken/ adviseren in beleid en ik ben altijd graag op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen. 
 
Ik ben Renate Spek-Schockman. Met veel plezier start ik aan mijn derde jaar in de MR; er staan weer een 
hoop belangrijke onderwerpen op de planning waar onze input bij nodig is. In mijn dagelijks leven ben ik 
werkzaam als directeur van een administratiekantoor en ben ik moeder van Jake Spek (3b) en Evy Spek (bijna 
4 jaar). 
 
Ik ben Denise Koeleman-Rösken, mama van Lenna Koeleman (groep 7) en Wende Koeleman (groep 4a). Dit is 
mijn derde schooljaar in de MR. Naast mama ben ik coach, trainer en tekstschrijver vanuit mijn eigen bedrijf 
‘Rösken Coaching’. Ik bekijk uitdagingen van verschillende kanten en denk in mogelijkheden. Kwaliteiten die 
goed van pas komen als lid van de MR. 
 
Mijn naam is Marc van Roessel. In maart 2020 ben ik gestart op De Veenvogel. Ik sta nu voor groep 6 en werk 
4 dagen in de week. De donderdag is mijn vrije dag. Verder heb ik voor de groepen 4 t/m 8 gestaan op 
verschillende scholen. Ik woon nu een paar jaar met mijn gezin in Nieuwkoop. Voor het derde jaar ben ik nu 
voorzitter van de MR. Ik hoop door in de MR te zitten het één en ander te kunnen betekenen voor De 
Veenvogel. 



 
 
Ik ben Marjon Eekelschot op maandag werk ik in de groepen 4 t/m 8 met kinderen aan hun talenten. Op 
dinsdag werk ik als groepsleerkracht in groep 7/8. Op woensdagochtend werk ik met de Lepelaars en op 
donderdag werk ik in groep 6 als Marc (de voorzitter) een dagje vrij heeft. 
 
In de afgelopen vergadering hebben we de jaarplanning voor schooljaar 2022/2023 besproken en 
vastgesteld, daarnaast is het MR reglement geüpdatet en vastgesteld.  
 
Mocht je vragen hebben aan ons of nog iets met ons willen delen, we zijn bereikbaar via het e-mailadres 
veenvogel-mr@wijdevenen.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Medezeggenschapsraad SWS De Veenvogel 
 

Centrum Jeugd en Gezin 
 

 
 

Webinar – Tieners, sociale druk en groepsdruk 
 
 
Op 20 oktober 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in samenwerking met Tischa 

Neve een gratis webinar voor ouders met kinderen tussen de 10 en 16 jaar.  

De puberteit is een roerige tijd. Veranderingen op vele fronten, jezelf leren kennen, je staande houden en je 

plek vinden tussen leeftijdsgenoten én omgaan met alle verwachtingen van ouders, anderen en social 

media. Er wordt steeds meer druk op jongeren gelegd en dat valt niet altijd mee. 

 

In dit webinar staan we stil bij onze rol als ouders bij de sociale druk die 

kinderen kunnen voelen. Ook kijken we naar wat je zelf kunt 

veranderen. En hoe je je kinderen kunt ondersteunen en begeleiden 

rond sociale druk en groepsdruk.  

 

Psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en andere 

media, helpt ouders op weg met antwoorden en ideeën. Een webinar 

vol eyeopeners, voorbeelden en praktische tips die je direct in de 

praktijk kunt toepassen! 

 

Dit gratis webinar vindt plaats op donderdag 12 oktober 2022 van 20.00 tot 21.00 uur. 

Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op 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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Online CJG-bijeenkomst ‘Samengestelde gezinnen’  

 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op 18 oktober 2022 een themabijeenkomst over 

samengestelde gezinnen voor ouders die met hun kinderen een samengesteld gezin vormen of gaan 

vormen. 

 

Tijdens de bijeenkomst krijg je van Margarita Bernal, 

stiefcoach/relatietherapeut bij Stiefgoed Leiden informatie over het 

vinden van je weg in de uitdagende en bijzondere situatie van een 

samengesteld gezin. Ze legt uit wat de fases van een samengesteld 

gezin zijn, je rol binnen het gezin, hoe je het beste om kan gaan met 

je stiefkinderen, met je ex-partners en hoe je elkaar als partners kan 

steunen.  

Heb je een samengesteld gezin of ga je een samengesteld gezin 

vormen en wil je verbetering in de wijze waarop het gezin functioneert? Kom naar de bijeenkomst. Als je 

zonder partner wilt komen, dan ben je ook van harte welkom. Het heeft wel een groter effect als je samen 

komt.  

Datum:  Dinsdag 18 oktober 2022 
Tijd:  19.30 - 21.30 uur  
Locatie: Online via Zoom 
Kosten:  Geen 
 

Wil je meedoen? 

Ga voor aanmelden of meer informatie naar de website via deze link. 

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 

Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail:  info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @  @cjgcursus 

 

 

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 15 oktober kunt u ons weer verwachten. 

https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3045&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl/
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Langs de Amstel wordt geholpen door: 
Dhr. Tersteeg 
Dhr.  Huijer 
 
Oude Nieuwveenseweg/Uiterbuurtweg wordt geholpen door: 
Dhr. Van der Meer 
Mevr. Fokkema 
 

Ophaaldata 
15 oktober  15 april 
19 november  20 mei 
17 december  17 juni 
21 januari   15 juli 
18 februari  19 augustus 
18 maart 

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  

Kinderboekenweek Bibliotheek Rijn en Venen 
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De Bende 
 

Vossenjacht 

Op zondag 2 oktober organiseren Ipse de Bruggen - Recreatie Nieuwveen en Jeugdorganisatie de Bende een 

vossenjacht op het Ursulaterrein. Bij het startpunt kun je tussen 14.00 en 15.00 uur een speurkaart ophalen. 

Ga jij ook met papa, mama, opa, oma of je vrienden en vriendinnen op zoek naar wilde dieren?  

Vossenjacht - zondag 2 oktober, 14.00 uur - 16.00 uur  
Startpunt: Meidoorn (gebouw achter Coop Rehorst) 
 Kosten: € 3,50 inclusief limonade & iets lekkers (begeleiding gratis) 

 We horen het graag als je komt, dan weten wij op hoeveel deelnemers we ongeveer kunnen rekenen. 

Aanmelden kan via info@de-bende.nl   

Iedereen is welkom! Groetjes van de BendeCREW 
 www.de-bende.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@de-bende.nl
http://www.de-bende.nl/


 
 

Musicalgroep Eigenwijs 
 

 

 
 
 

 

 

 



Kinderboerderij de Schaapskooi 
 

 


