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Voorwoord 

 
Net voor de herfstvakantie heeft juf Pauline vrij onverwacht afscheid 
genomen van De Veenvogel. 
Juf Pauline heeft namelijk een baan bij een andere school van onze stichting 
aanvaard. Daar gaat ze niet heen omdat ze het bij ons op school niet leuk 
vond, maar omdat het haar per dag zeker een uur en soms nog meer aan 
reistijd scheelt. Pauline kan op haar nieuwe school haar energie dan in 
leerkracht zijn steken in plaats van in lang reizen. 

Om lang en gelukkig te kunnen werken is het soms nodig knopen door te hakken. En dat heeft 
Pauline heel stoer gedaan. Pauline, dank je wel voor alles wat je voor de leerlingen, ouders en 
collega’s betekend hebt! 
 
Het is fijn dat we een goede tijdelijke oplossing gevonden hebben voor de periode van 
herfstvakantie tot kerstvakantie. Na de kerstvakantie is er een definitieve oplossing. Toevallig was 
Liselotte Smit op zoek naar een baan. Liselotte is geen onbekende voor een aantal scholen van onze 
stichting vanwege haar huidige werk. Ik ben blij: zij zal vanaf januari in groep 4b te vinden zijn. 
Hieronder stelt ze zich aan ons allen voor. Welkom, Liselotte! 
 
Daar zit muziek in! 
Vandaag zijn 10 leerlingen van onze school gestart met naschoolse lessen 
muziek/muzikale vorming, gegeven door professionele muziekdocenten van 
de Aer & Amstel Academy. Déze editie is bedoeld voor leerlingen van groep 
4 en groep 5. Een aantal weken werken ze allerlei muzikale opdrachten uit. 
Bij de slotbijeenkomst vertonen ze dan hun kunsten. Wanneer er voldoende 
animo is en blijft, zal er een vervolgproject zijn. Level 2.  
In het voorjaar zal er bij voldoende belangstelling ook voor andere leeftijden 
een kennismaking met diverse elementen van muziek georganiseerd worden.  
Zit je in groep 4 of 5 en wil je alsnog instappen? Dat kan! Meld je dan uiterlijk 9 november a.s. even 
bij juf Tanja voor de contactgegevens en meer info. 
 
Jong geleerd is (voor) oud gedaan 
We zijn bezig een samenwerking op te zetten met het Futurahuis dat op steenworp afstand van 
school staat. De precieze inhoud en vorm staat nog in de kinderschoenen, maar we dat we iets 
moois met elkaar willen opbouwen staat al vast. Met en van elkaar leren, met en voor elkaar iets 
leuks doen. Binnenkort meer hierover!  
In ieder geval gaan sommige groepen lampionnen maken, zodat kinderen (en hun ouders?) 
vrijdagavond 11 november ter gelegenheid van Sint Maarten (ook) bij Futura langs kunnen gaan. 
Doen, hoor! Jullie worden met open armen ontvangen! Uiteraard is er iets lekkers voor wie komt. 
 
Tanja 
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Even voorstellen 
 

Even voorstellen… juf Liselotte 

Vanaf de kerstvakantie mag ik, Liselotte Smit, op de Veenvogel komen 

werken. 

Nou treft het geluk dat ik jaren groep 4 les heb mogen geven en de Veenvogel 

een plekje vrij heeft in groep 4!  

Na mijn afstuderen heb ik een aantal fijne jaren in het basisonderwijs 

gewerkt. Na vijf jaar kreeg ik de mogelijkheid om bij Leskracht te komen 

werken. Binnen Leskracht coachen we o.a. leerkrachten hoe je thematisch en 

onderzoekend kunt werken in het basisonderwijs.  

Doordat ik momenteel werkzaam ben door het gehele land ben ik veel van 

huis. Daardoor heb ik besloten dichter bij huis te gaan werken.  

Ik woon met mijn man en dochter in Alphen aan den Rijn. We houden van 

sporten, koken en zijn graag buiten. We kunnen niet goed stil zitten en zijn 

daardoor altijd actief.       

Voor de kerstvakantie kom ik graag kennismaken met de leerlingen van groep 4. Na de kerstvakantie zal ik op 

de woensdag, donderdag en vrijdag in de groep te vinden zijn. 

 

Alvast fijne wintermaanden gewenst en we zien elkaar in het nieuwe kalenderjaar. 

 

Met vriendelijke groet!  

Liselotte Smit 

 

Agenda  
09-11   Voorleesontbijt: bord en bestek meenemen in een (plastic) tas! 
12-11   Aankomst Sinterklaas in Nederland 
14-11   School op Seef groep 1-2a t/m 1-2d  7, 7-8 en 8 
14-11 t/m 18-11 Inloopweek  
15-11   School op Seef groep 5a, 5b en 6 
17-11   School op Seef groep 3a, 3b, 4a en 4b 
19-11   Aankomst Sinterklaas in Nieuwveen 
24-11   Talentvogels  
30-11 t/m 1-12  Pietengym groep 1 t/m 8 
05-12   Sinterklaasviering 
 

Nieuwe leerlingen 
 

Welkom aan onze nieuwe leerlingen: 
 In groep 1-2d van juf Sara en juf Mirjam 
  Mila 
Wij wensen Mila een fijne en leerzame tijd op De Veenvogel.   

 

Onze jarigen 
 
05-11 Brigitta  leerkracht gr. 3b 
09-11 Djela  gr. 7 
10-11 Nigel  gr. 7-8 
12-11 Angel  gr. 7-8 
13-11 Mats  gr. 7-8 
 Valerie  gr. 1-2b 
14-11 Mylan  gr. 3a 



 
 
15-11 Juf  Mandy leerkracht gr. 1-2b 
17-11 Irene  leerkracht gr. 7 
18-11 Julia  gr. 8 
 Zhi Yi Lin gr. 1-2c 
19-11 Givano  gr. 5a 
20-11 Abby  gr. 1-2a 
 Jelka  gr. 3a 
 

 

Vanuit groep 5a 
 
 
In groep 5 wordt hard gewerkt! We vinden het erg leuk in de groep en hebben al heel veel geleerd. Vooral de 
‘nieuwe’ vakken vinden we leuk om te doen. Hieronder vertellen we in groepjes wat we allemaal gedaan 
hebben. Veel leesplezier! Groetjes, van groep 5a 
 

Thijmen Sebastiaan en Givano en Ftwi maakt  
een soort van standbeeld op de gym en Thijmen  
houd met Sebastiaan Ftwi ondersteboven vast  
en sommige ouders weten niet dat meester 
Denni ons gym meester is. 
 
groetjes Thijmen Ftwi en Sebastiaan en Givano 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoi wij  zijn Daan, Fenna, Isabelle en Feline 
in de klas werken wij heel veel in groepjes bij 
het knutselen en we knutselen nu eilanden en 
we werken ook met de andere groep 5 ieder 
groepje heeft zijn eigen eiland we hebben een 
paar weken de tijd om het gaat over samen 
werken en niemand buiten sluiten en we spelen 
het kaartspel openhartig 

DE GYM LES 
Met de gym moesten we acrogym doen. En we 
deden trucjes. En dat was heel leuk. Met een 
hartje. Saltos en van kast naar kast springen. De 
meester gaat goed de dingen uitleggen we gaan 
in het begin een oefening doen en wij mogen 
zelf groepjes maken dat vinden wij aardig.  
Groetjes Quinty Lynn Lisa Sam Fenna en Sanne. 

 

 Water diertjes 
Saar en Jill hebben bijna allen soorten 
waterdiertjes gevonden tot nu toe al zijn we 
met natuur en techniek in blok 2 en in blok 1 
gingen we met zijn allen waterdiertjes vangen. 
 
 

  



We zoeken naar stukjes van een rebus . En dan 
moeten we het op schrijven en we moesten 
buiten kaartjes zoeken en de kaartjes waren 
van 1 tot 10 
 
Groetjes Mila, Ftwi en Romee 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hij is onze gym meester hij is lief en aardig het 
is… meester danny !!!! de meester had een foto 
en wij moesten dat nadoen. en soms doen wij 
verstoppertje in het donker en een ijndspel en 
meester danny heeft laatst een baby  
we mogen ook wellis voetballen en knotshocky 
en de vloer is lava tikkertje. 
Groetjes, Damian Max Pepijn Thomas Max en 
Matthijs 

 

 

Vanuit groep 5b 
 
Een spelletje in de klas 
wij gingen in de klas. een verandering spel. het bord was naar beneden. en een paar kinderen 
gingen naar de gang.en het schrijf kampioen bord was omgedraaid en Amber en Jill gewisseld. en 
jens ze shirt omgedraaid. einde verhaal. 
Van Brendan, Davi, Jill v.d. Meer en Jens 
 
Gi ga groen kinderboekenweek activiteit 
we gingen naar buiten en we kregen een nummertje. 
en toen kregen we een papiertje en daar moest je je  antwoord opschrijven 
je moest plastic blaadjes zoeken daar stond en alfabet op  en daar stonden codes op en daarmee 
konden we het woord kraken en het thema was gi ga groen. 
Lasse Mats Stan Saar Tren 
 

 
 
 
Paddenstoelenles 
We gingen paddenstoelen zoeken.En toen zagen we 
elfenbankjes. 
En toen keken we er goed naar. en toen keken we aan de 
onderkant 
en zagen  we schimmels.en toen keken we ergens anders heen 
en toen  
zagen we nog een paddenstoel met stippen .en toen gingen we 
naar binnen  
en toen gingen we de paddenstoelen tekenen op ons wisbordje.  
en toen gingen we er over vertellen  . 
noa jill Amber. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
dierenspel spelling . 

  wij vertellen over het dierenspel spelling.   
we moesten met zijn 2en  kaartjes zoeken. 
voor het dictee. 
we moesten het op schrijven. 
en nakijken met je tweetal. 
en kijken hoe goed je bent in spelling. 
en in de gang en in de klas kaartjes zoeken. 
het was leuk. 
Vayen james en finn  
 
 
 
Lessen over schimmels 
We hebben champignonsoep geproefd en we hebben ze gepeld het was leuk maar niet iedereen vond de 
soep lekker maar de soep was 
wel een beetje dik en we hebben de sporen gezien we hebben verschillende dingen gezien in de 
champignon ze waren bijzonder een champignon is wit en de bovenkant in de binnenkant is een soort 
roze achtig  een champignon is een een van alle soorten paddestoelen en een paddestoel is een 
schimmel  
Van Kayleigh, Mia en Damian 
 
Keersommen oefenen 

 
ganzenbord is een best en leuk spel je kan alles gebruiken als poppetje. 
Kaboem we trekken een balletje uit een tas en dan komt er een keersom uit maar als je 
kaboem heb moet je alle balletjes terug in de tas stoppen. 
dobbelstenen je dobbelt twee cijfers bijvoorbeeld 4 en 2 dan wordt een keersom het 2 
 keer 4 en dan moet en dan moet je het raden. 
het tafelspel met snorren er zitten allemaal verschillende stukjes plastic snorre  
in dan moet je de keersommen oplossen in de vorm van snorren. 
Van Lisa, Khai en Maartje  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Marshmallow Challenge 
Wij  hebben met de klas een spel gedaan en dat heten marshmallow challenge . 
Je moest een toren maken met marshmallows en satéprikkers en een groepje won. 
En hun kregen een  grooten marshmallow en twee klein marshmallow de anderen kregen twee kleine 
marshmallow. 
van Tim & Bibi  & Anouk & Stein. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 19 november kunt u ons weer verwachten. 
 
Langs de Amstel wordt geholpen door: 
Dhr. Van Wieren 
Dhr. Esveld 
 
Oude Nieuwveenseweg/Uiterbuurtweg wordt geholpen door: 
Mevr. Visser 
Dhr. de Bondt 
 

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



 
 

Centrum jeugd en gezin 

 



Centrum jeugd en gezin 

 
 
 
 

Mam of  pap, mag ik even op je telefoon? 
 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met Tischa Neve de gratis 

webinar ‘Help (en hoera) een scherm’ voor ouders met kinderen tussen de 1 en 9 jaar. 

Onze kinderen groeien op met tablets en smartphones. Ze zijn 

er heel jong al superhandig mee. Sommigen kunnen al 

swipen en klikken als ze 1 jaar zijn. Daar hebben ze later in 

hun leven ook zeker profijt van. En wat is het lekker om ze af 

en toe achter een filmpje te zetten zodat je zelf je handen vrij 

hebt.   

Maar…laten we ze niet te veel kijken? En waar doe je goed 

aan? En hoe voorkom je gedoe en gezeur en zorg je voor 

duidelijke afspraken rondom schermgebruik?  

In de webinar ‘Help (en hoera) een scherm’ helpt psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van 

tv en andere media, 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 17 november 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 

 
 
 

 

Centrum jeugd en gezin 
 

 
 
 
 

Kind en Media 
 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in december een webinar ‘Kind en media’ voor 

ouders van kinderen van 4 tot en met 8 jaar en 9 tot en met 12 jaar. 

Wat doet je kind op de computer? Is je kind online wel 

veilig? Hoe lang mogen kinderen eigenlijk spelen op hun 

telefoon of tablet? Wat past bij de leeftijd? 

Veel ouders zijn bezorgd over het gebruik van 

beeldschermen en online media door hun kinderen.  
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https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3539&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://www.instagram.com/cjgcursus/


 
 
Tijdens deze avond bespreken we de voor- en nadelen van het gebruik van beeldschermen en online 

media door kinderen. Je krijgt tips hoe je je kind mediawijs opvoedt. 

 

De webinar ‘Kind en media’ is er speciaal voor ouders van kinderen van 4 tot en met 8 jaar op  donderdag 

08 december 2022 van 20.00 tot 21.30 uur. Voor ouders van kinderen van 9 tot en met 12 jaar vindt de 

webinar plaats op woensdag 14 december 2022 van 20.00 – 21.30 uur. Deelname bedraagt €5,- per 

persoon. 

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 

 
 
 

 

  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. 
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