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Voorwoord 

 
Het is al jaren een goede gewoonte dat een groot deel 
van de ouders een handje helpt bij van alles in en om 
de school. Want zonder uw hulp lukt het niet van alles 
te realiseren. Zo zag ik deze week heel veel ouders bij 
de praktische verkeerslessen van School op Seef, en is 
in het weekend de school weer in Sintsfeer gebracht. 
De laatste maanden hebben veel nieuwe leerlingen en 
hun ouders een start gemaakt op onze school. Ik hoop 
dat er bij deze nieuwe groep ouders veel ouders zijn 

die ook iets willen bijdragen aan het schoolgebeuren. Er zijn heel wat mogelijkheden! 
Veel ouders werken onder schooltijd, maar ook buiten schooltijd is er hulp nodig. Er is een grote 
groep ouders – zowel vaders als moeders! – die eenmaal of desgewenst tweemaal per jaar op 
zaterdagochtend helpt bij het ophalen van het oude papier. Hiervoor is vanwege veiligheidsbeleid 
van Cyclus een minicursus nodig. Deze wordt normaal gesproken in Moordrecht gegeven. Maar… 
Voor nieuwe hulpouders is deze tóch nog een keer in Nieuwveen op woensdagavond 21 december. 
Wanneer we onvoldoende hulpouders hebben, kunnen we niet meer helpen en lopen we als school 
een riante vergoeding mis, met directe gevolgen voor het aantal groepen en de hoeveelheid 
ondersteuning. Het zou toch zonde zijn?! We kunnen zoveel regelen bij ons op school juist door die 
gelden. 
 
Een groep zeer trouwe ouders zwaait na dit schooljaar af, omdat hun jongste de school verlaat. Zij 
willen het stokje graag overgeven, zodat de inkomsten blijven komen. Ook voor ons als school gaan 
kosten omhoog. Net als bij velen van jullie gaan ook bij ons de prijzen voor elektra en stijgen. In 
ieder geval met 50%. In het geval van twee schoolgebouwen praat je dan over tienduizenden 
euro’s. Hiervoor is geen compensatie. Het is dus fijn als de oudpapierinkomsten blijven bestaan. 
 

Dus:   Wie komt helpen en zien we op 21 december op de cursusavond? 
 
Juf Agnes (a.brouwer@wijdevenen.nl ) en ik (t.vandenberg@wijdevenen.nl of Parro) ontvangen 
graag jullie aanmeldingen! 
 
Hartelijke groet, 
Tanja 

 
Save The Date! 

 
Donderdag 22 december vieren we met alle leerlingen Kerstmis van ca. 
17.00 tot ca. 19.00. Noteer deze dag en tijd alvast in de agenda! Meer 
info volgt. 
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Agenda  
 
19-11   Aankomst Sinterklaas in Nieuwveen 
24-11   Talentvogels  
30-11 t/m 1-12  Pietengym groep 1 t/m 8 
05-12   Sinterklaasviering 
12-12 t/m 16-12 Inloopweek 
22-12   Kerstviering 
 

Nieuwe leerlingen 
 

Welkom aan onze nieuwe leerlingen: 
 In groep 1-2 a van Juf Ingrid en juf Pamela: 
  Maryam 
 In groep 1-2 b van juf Mandy en juf Mirjam: 

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

Pijke  
Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd op De Veenvogel. 
 

Onze jarigen 
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 
22-11 Faye  gr. 1-2c 
23-11 Storm  gr. 1-2b 
25-11 Jan-Gerrit gr. 3b 
 Gwen  gr. 7-8 
 Nikki  gr. 7-8 
26-11 Diara  gr. 7-8 
27-11 Alysha  gr. 4b 
30-11 Joey  gr. 1-2a 
01-12 Cora  Leerkrachtondersteuner 
02-12 Sara  leerkracht gr. 1-2d 
03-12 Angelique leerkracht gr. 8 
03-12 Damian  gr. 5a 
 Druce  gr. 6 

 
 

Vanuit groep 6 
 

Voorleesontbijt 
De burgemeester kwam bij ons in de klas. 
Hij heeft een klein stukje voorgelezen uit Alle bee(s)tjes helpen. 
Dat is ons boek dat de Meester soms in de pauze voorleest. 
Het was leuk dat de Burgemeester er was en dat was een super grote verrassing. We 
hebben allemaal veel en lekker gegeten. 
En we hadden veel vragen. Hij heeft ze allemaal beantwoord. 
Wij waren de enige die hem hadden. En we mochten zijn ambtsketting zien. 



 
 

 

Champignons 

Wij zijn de laatste tijd met champignons bezig. Eerst moest de zak met aarde in een emmer 
met water. Toen moest de aarde over de compost heen. Een paar dagen wachten en dan 
komen ze naar boven. Ook hebben we paddenstoelen gemaakt van wc rollen en papier. 
Het ziet er een beetje vochtig uit. 
We hopen natuurlijk dat het grote champignons worden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Talentvogels 24 november 

We gaan met de hele klas een verhaal maken. Het gaat over Disney. 
Alle rollen zijn al verdeeld. En er zijn 21 rollen die je kunt spelen. 
De hoofdpersonen zijn Roodkapje en Mickey Mouse. En de 7 dwergen doen ook mee. Maar 
er wordt ook een beetje geweld gebruikt. Maar uiteindelijk komt alles goed. 
Talentmoment 
Een keer in de week hebben we talentmoment en het is super leuk. Leuke mensen en leuke 
juf. Jammer genoeg is het maar drie keer in de drie weken, want dan is er een andere groep 
aan de beurt. 
Stripboeken dag 

Is altijd op de woensdag. Iedereen denkt dan: “ Yes,,  het is stripboekendag!” Bijna iedereen gaat 

bij stripboekendag een Donald Duck lezen. Bijna iedereen wil dan op de zitzakken zitten. 

Iedereen zit dan lekker in zijn strip. 
Samenwerkingsdag 

Elke vrijdag doen we samenwerkingsdag. 
We leren elkaar beter kennen. En we leren beter met elkaar omgaan en helpen elkaar. 
Daarbij gebruiken we de groepjesmaker. De groepjesmaker maakt tien groepen van twee 
en één van drie. 
Bij sommige lessen mogen we zelf kiezen met wie we willen samenwerken. 
Het is dan vaak heel leuk, ook al moet je soms met iemand die je niet zo leuk vindt. 
Muntjes: 
We hebben muntjes omdat we leuker met elkaar willen omgaan en beter willen opletten. En 
we hebben ook regels.                                                       
De regels zijn:  Zit stevig op de stoel-    Je handen zijn leeg-  Wees stil als een ander praat- 
Steek je vinger op als je een beurt wil-  Gebruik aardige woorden- 
Houd je handen en voeten bij jezelf-  Houd rekening met elkaar-  Let op je zelf-   
En we hebben ook een gedicht dat erbij hoort en dit is de zin: 
In deze klas vinden we aardig zijn en luisteren naar elkaar fijn, zodat we de allerbeste klas 
van de Veenvogel zijn. 
Ons record van muntjes die we hebben gekregen van 08: 30 tot 14:00 was 33 munten. 
Lepelaars 

Wij hebben bij de lepelaars een lapbook gemaakt. Een lapbook is een groot papier met 
allemaal vouwsels er in. Je kan het overal over houden. Wij hebben het over provincies. 
Ryan heeft het over Groningen, Tirza over Friesland, Franoi over Noord-Holland, Ise over 
Flevoland. En we doen ook mee aan de beverwedstrijd. En de beverwedstrijd is een wedstrijd 
die bedoeld is om te ontdekken of je informatica leuk vindt en/of je er talent voor hebt. 
 

Vanuit groep 7 
 
Nieuws uit groep 7 
Het is erg gezellig in groep 7! Onze juffen hebben echt geweldige goede humor. We hebben ook een stagiair, 
meester Nuno, en hij kan ons al goed lesgeven. Als het onrustig wordt, dan doen we vaak een spelletje van 5 
minuten. We hebben al wat leuke dingen in groep 7 gedaan. 
 

Wat hebben we dit jaar al gedaan? 

We hebben al veel geleerd met veel vakken. 
We zijn al naar Duinrell geweest met schoolreisje dat is altijd erg gezellig. We hebben ook een techniek uitje 
gehad. Daar gingen we dingen leren over hoe je bijvoorbeeld van een fietsband een tasje kan maken. 
We hebben de afgelopen week gewerkt aan Mediamasters. We moesten vragen beantwoorden en dan als je 
ze dan goed had kreeg je een filmpje te zien. En door dat filmpje kon je weer andere vragen beantwoorden. 
Er waren dan 5 kandidaten en een jager. De kandidaten moesten 5 sleutels zoeken met onze hulp. Als er dan 
een team een sleutel had gevonden dan kwam de jager er aan en probeerden het team af te maken. Fietsles: 
We hebben heel veel nieuwe dingen geleerd die we nog niet konden. Het was erg leuk maar ook wel koud. 



 
 

 
 
 

Knutselen met groep 7 en 8: We hebben een geodier gemaakt. We moesten een blad verven of met potlood. 
Met wasco de achtergrond maken voor de dieren. 
Met thema familie moest je een babyfoto van jezelf meenemen en dan hingen er cijfers aan en had je een 
blad waar de cijfers op stonden en dan moest je elkaars babyfoto raden 
 
.  
 

Greenscreen: We moesten met groep 7 en 8 een reclamespotje 
maken om mensen over te halen om mensen iets te laten kopen. 
Dan moest je wat maken wat nog niet bestond. Het werd gefilmd 
voor een groen scherm, greenscreen. 
 
 

Wat we komende weken gaan doen. 
We gaan voor Sinterklaas een surprise maken. 
We hebben allemaal een lootje gekregen en 5 euro 
Het is de bedoeling dat je een blad van een ander krijgt ( dat is je 
lootje ) 
en dat moet je een soort van bouwsel voor een ander kind maken. 
Je moet ook een gedicht van 8-10 zinnen hebben.  
Het moet 5 december af zijn. 
 

We gaan ook een rap maken voor Talentvogels. 
Er zijn 6 groepjes en ieder groepje maakt een rap. De groepjes 
gaan hun stukje rap na elkaar laten horen.  

 
 
Talentmoment geschiedenis 
Leerlingen van groep 7, die ingedeeld waren bij het talentmoment geschiedenis, zijn 3x samengekomen met 
leerlingen uit de groepen 6-7-8. Ze hebben onder andere belangrijke gebeurtenissen en personen uit de 
geschiedenis op volgorde gelegd (eerst uit het hoofd en met eigen kennis en daarna met hulp van Google. 
Daarna hebben ze verder onderzoek gedaan naar enkele van die gebeurtenissen.  
Het talent geschiedenis is nu afgesloten en komende week start creatief schrijven.  
 
Groetjes van groep 7! 
Fabian, Elise en Sophie 

 



 

Brief van de gemeente Nieuwkoop: aankondiging wegwerkzaamheden 
Beste meneer/mevrouw, 

Maandag 28 november 2022 starten werkzaamheden op de kruising Roggeveldweg/Hazeweg/Parkzicht in 

Nieuwveen. Vanaf maandag 5 december is de kruising afgesloten. De werkzaamheden duren naar 

verwachting tot en met eind december. Via deze brief informeren wij u hierover. 

Wat merkt u hiervan?  
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma J. van Ingen B.V. Vanaf 5 december is de kruising 

afgesloten voor al het doorgaand verkeer, behalve fietsers (afstappen) en voetgangers. Al het overige 

verkeer wordt omgeleid.  

Wat gaat er gebeuren?  
We gaan deze kruising veiliger maken om over te steken. Dit doen we onder andere door de kruising kleiner 
en overzichtelijker te maken, trottoirs te verbreden en zebrapaden aan te leggen. 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoon 14 0172 of stuur een e-mail naar 
info@nieuwkoop.nl. U kunt tijdens de uitvoering ook altijd medewerkers van de firma J. van Ingen B.V. 
aanspreken.   
 
Met vriendelijke groet, 

Gemeente Nieuwkoop 
Annemieke de Roos 
Beheer Openbare Ruimte 
 

 

mailto:info@nieuwkoop.nl


 
 

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. Heemskerk 
Dhr. Esveld 
 
Oude Nieuwveenseweg/Uiterbuurtweg wordt geholpen door: 
Mevr. De Visser 
Dhr. de Bondt 
 

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

  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 
 

Centrum jeugd en gezin 
 

 
 
 
 

Webinar – Kinderen en pittige emoties 
 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met Tischa Neve een gratis 

webinar voor ouders met kinderen tussen de 1 en 12 jaar.  

Kinderen kunnen behoorlijk pittige emoties hebben met als gevolg vaak pittig 

gedrag. Daar op een goeie en effectieve manier mee omgaan is soms best een 

uitdaging. Als je niet oplet dan maak je de emoties (onbedoeld) groter en het 

valt niet altijd mee om te dealen met zo’n emotioneel kind.  



Als je je kind en zijn of haar emoties beter begrijpt kun je als ouder gelukkig veel doen om heftige emoties 

behapbaar te houden voor je kind en voor jou. 

Benieuwd naar hoe je dat kan doen? Kom dan naar de gratis webinar Kinderen en pittige emoties 

Opvoeddeskundige en psycholoog Tischa Neve, bekend van tv en andere media, geeft ouders informatie 

en handvatten om beter met de emoties van hun kind om te kunnen gaan. 

 

De gratis webinar Kinderen en pittige emoties vindt plaats op donderdag 15 december 2022 van 20.00 - 

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 

 

 

Sinterklaas komt naar Nieuwveen 
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Centrum jeugd en gezin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centrum voor jeugd en gezin 

 
 
 

 
 



 
 

H. Nicolaaskerk 

Kinderviering 
                    Jezus en de kinderen. 

              Zondag 27 november 11.15 uur  

                H. Nicolaas kerk   Nieuwveen 

Wij komen tezamen in de kerk  

Na lied en welkom, gaan de kinderen met de leiding 

mee naar de pastorie.           

Wij  gaan luisteren naar een verhaal -  wij zingen en bidden. 

Tegen het einde van de viering gaan wij terug naar de kerk 

En daar wacht ons nog een verrassing 

                         ben je nieuwsgierig geworden? 

                            Je bent van harte welkom. 

                 Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee. 

                                     KOM JE OOK? 

 

 



er Aarse IJsclub 

Schaatsen, Ja het kan weer!! 

De tempraturen worden wat lager en dan wordt het tijd om de 

schaatsen weer uit het vet te halen. 

Want het kan weer, heerlijk rondjes toeren op de ijsbaan in 

Haarlem. 

Voor kinderen en volwassenen is er nog plek op ons 

verenigingsuur op  

zondagmorgen van 7.30-9.00 uur. Er is de mogelijkheid voor een proefabonnement van 3 x. 

Voor kinderen is er tevens nog plek op zaterdagmiddag schaatsen in Haarlem om 15.00 uur. 

Er zal een bus vertrekken vanuit Ter Aar met 4 opstapplaatsen binnen de gemeente. De bus vertrekt om 

13.25 vanuit Ter Aar. 

Dus kom in actie en neem een kijkje bij onze vereniging dan komt u fit de winter door !! 

Voor verdere informatie: ledenadministratie@teraarseijsclub.nl 

 

H. Nicolaaskerk en PKN Kerk Nieuwveen   

 

Wilt u ook in kerstsfeer komen door te wandelen, kijken, luisteren en proeven? 

Op 17 december organiseren de H.Nicolaaskerk en de PKN kerk in 

Nieuwveen een kerstwandeling door het dorp. 

De start is tussen 16.00 en 17.00 uur in de Nicolaashof, de tuin van de 

Nicolaaskerk, Dorpsstraat 41, Nieuwveen. U kunt daar gratis een 

routekaart ophalen. 

Wat komt u onderweg tegen? Kerststallen en kerstgroepen, koortjes, 

engelen, een kerstwensboom, chocomel en natuurlijk een levende 

kerststal. Misschien ook een letter voor…….?! 

De wandeling is voor jong en oud en duurt ongeveer een uur. 

Wilt u meedoen en ook een kerstgroep neerzetten op de route mail naar m.spekman@ziggo.nl of bel 

naar Riet Spekman 06-40410241 zodat u op de routekaart opgenomen kunt worden.  
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