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Voorwoord 

 
Best, zo’n vest… 
Na een mooie en warme zomer is het even wennen dat de dagen korter worden, de temperaturen 
dalen en dat het regent. Op het moment van schrijven komt de regen met bakken tegelijk uit de 
lucht… 
Zoals jullie allemaal weten is ventilatie in scholen een Ding. Bewust met een hoofdletter 
geschreven. Sinds een aantal maanden staan in alle lokalen, kantoren, spreekkamers en 
gemeenschappelijke ruimtes CO2-meters die de luchtkwaliteit scherp in de gaten houden. Bij 
onvoldoende ventileren slaat de meter onverbiddelijk rood uit, wat dan weer inhoudt dat er ramen 
en/of deuren open moeten. Dat is best te doen bij een heerlijke 20 graden of meer, maar een 
uitdaging bij de huidige temperaturen. Laat staan in de winter. 
Net als vorig jaar luidt daarom ook weer het advies: trek warme kleding aan en geef eventueel een 
vest of extra trui mee. Beter mee dan om verlegen.  
 
IKC: Bijna duidelijkheid! 
Vanavond staat de beslissing over de locatie van het IKC op de besluitvormende raadsvergadering. 
Er zijn nog een paar vragen gesteld in de vorige (meningsvormende) vergadering. Die komen 
vanavond op tafel als discussieonderwerp, maar we mogen er eigenlijk wel vanuit gaan dat het IKC 
gaat komen op de plek van de huidige Ringkant en de Taling. In de vorige vergadering is namelijk 
geen vraag gesteld over de locatie, maar wel over de grootte. 
Vorige week hebben SKL en De Veenvogel weer een zeer drukbezochte en constructieve avond 
gehad. Op zo’n avond komen allerlei onderwerpen op tafel en denken we samen na over onze 
gezamenlijke toekomst: Wat moeten we uitdenken? Wat vinden we van dit en van dat? Wat willen 
we en wat willen we niet? 
Erg prettig om met zijn allen te doen en mooi om te ervaren dat we dit echt samen doen. 
Wij denken dus al hard na, maar we vragen iedereen in Nieuwveen om alvast hard te gaan 
nadenken. Binnenkort schrijven we een wedstrijd uit voor de beste, mooiste naam voor ons IKC. 
Iedereen mag meedoen.  
Wordt vervolgd! 
 
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen na de herfstvakantie, dus alvast een fijne vakantieweek! 
Plus studiedag erachteraan!  
 
Tanja 
 
 

Agenda  
14-10   Einde Kinderboekenweek; Voorleeswedstrijd 
24-10 t/m 28-10 Herfstvakantie 
31-10   Studiedag; alle leerlingen zijn vrij. 
09-11   Voorleesontbijt 
14-11 t/m 18-11 Inloopweek 
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Nieuwe leerlingen 
 

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

 In groep 1-2b van juf Mandy en juf Mirjam 
  Sam 
 In groep 1-2c van juf Anja en juf Agnes 
  Milou 
Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd op De Veenvogel. 

Onze jarigen 
 
18-10 Noa  gr. 1-2a 
 Fos  gr. 1-2a 
19-10 Chloë  gr. 7-8 
20-10 Daniël  gr. 1-2b 
 Levi  gr. 7-8 
25-10 Tren  gr. 5b 
 Filippa  gr. 8 
26-10 Juf Noel gr. 3a 
27-10 Tirza  gr. 6 
 Guusje  gr. 7-8 
28-10 Jill  gr. 5b 
29-10 Joukje  gr. 7-8 
 Amber  gr. 4a 
30-10 Evelien  gr. 3a 
31-10 Mara  gr. 1-2c 
01-11 Kate  gr. 3b 
02-11 Lot  gr. 6 
 Tigo  gr. 3b 
 Juune  gr. 1-2b 
04-11 Jasmijn  gr. 4a 
05-11 Juf Brigitta gr. 3b 

 

Vanuit groep 4a en 4b 

 

Deze keer een berichtje van beide klassen, omdat 

we veel activiteiten samen hebben gedaan! We 

zijn gestart met het voorlezen, de kinderen 

hebben keihard geoefend om zo goed mogelijk te 

kunnen voorlezen! En wat was het spannend.  

We zijn van de week naar de kinderboerderij 

geweest van Ipse de Bruggen. Daar hebben we een 

rondleiding gekregen van Myrna en Sebastiaan. 

We mochten heel veel dieren aaien: geiten, 

konijnen, paarden en cavia’s. Van dit bezoek 

hebben wij de dag daarna een muurkrant 

gemaakt, de kinderen van 4a en 4b waren 

gemengd in deze activiteit. Op de terugweg zijn 

we door het bos gegaan om de bos bingo uit te 

voeren.  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen: Jesse Sanders 

Hallo hallo,  

 

Mijn naam is Jesse Sanders en ik loop in ieder geval het 

eerste half jaar stage in groep 4a bij Conny. Ik ben een 

eerstejaars Academische PABO student uit leiden. Dit 

betekent dat ik pedagogiek op de universiteit volg en 

pabo op de hogeschool. Ik woon (nog steeds) in 

Uithoorn en ik heb een jonger broertje en zusje. Ik heb 

zelf vroeger op de springschans gezeten en daarna heb 

ik vwo op het alkwin kollege gedaan. Ik maak in mijn 

vrije tijd veel muziek. Ik speel drums, (bas)gitaar, een 

beetje piano en ik heb nu ongeveer een jaar zangles. Verder lees ik ook veel en werk ik als 

pannenkoekenbakker. Ik heb heel veel zin in de stage! 

 

Even voorstellen: Levi van Haastrecht 
 
Hoi iedereen,   
  
Ik ben Levi van Haastrecht, ik ben 18 jaar oud en zit op het ROC Midden Nederland Sport College in 
Utrecht. Ik volg hier mijn mbo 4 opleiding sport en bewegingscoördinator. Dit jaar zit ik in jaar 3, 
tevens mijn laatste jaar. Ik doe het uitstroomprofiel BOS (Buurt Onderwijs Sport). Ik zal het hele jaar 
op maandag in de gymzaal te vinden zijn, want hier ga ik mijn stage doen!   
  
Ik houd van voetballen; ik heb heel lang op hoog niveau gevoetbald, en ben nu zelfs trainer van de 
jo15. Hiermee spelen wij landelijk. Verder houd ik heel erg van chillen met vrienden en van uitgaan 
met de vriendengroep.   
  
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!!   



  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

Noodfonds Nieuwkoop ONE 
 

 



 
 

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. 
 
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 
 
 

  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   

 

 
 
 

Autisme en seksuele ontwikkeling 
 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert binnenkort 

een webinar over autisme en seksuele ontwikkeling voor ouders 

van kinderen met (een vermoeden van) autisme.  

 

Als het gaat over de seksuele ontwikkeling bij kinderen met autisme, 

dan verlopen een aantal dingen hetzelfde als bij kinderen zonder 

autisme. Er zijn echter ook een aantal dingen die extra aandacht 

vragen. 

Tijdens het gratis webinar Autisme en seksuele ontwikkeling gaan we 

in op die dingen die net even anders gaan bij kinderen met autisme.  

 

Hoe bespreek je de seksuele ontwikkeling met je kind(eren)? Welke middelen kun je hierbij gebruiken? Zijn 

kinderen met autisme er later aan toe in vergelijking met andere kinderen? Hoe kun je je kind het beste 

begeleiden? En hoe reageren ze op de verhalen van anderen? Op deze en nog vele andere vragen gaan we 

in tijdens het webinar Autisme en seksuele ontwikkeling.  

 

Het webinar Autisme en seksuele ontwikkeling vindt plaats op dinsdag 08 november 2022 van 19.30 - 

21.30 uur. Deelname is gratis. Graag aanmelden via http://www.cjgcursus.nl/ 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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