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Vanuit de directie 

 

Kerst in aantocht 
 
Volgende week donderdag 
vieren we met de hele school 
Kerstmis. Voor sommigen een 
feest vanwege de geboorte van 
Jezus, voor anderen een feest 
van het licht, voor anderen een 
feest van gezelligheid en 
saamhorigheid. Welke invulling 
je ook geeft: het is geweldig 
dat we dit jaar met zijn allen dit 
feest kunnen vieren. 
Daarna gaan we vanaf vrijdag 
22 december 12.00 uur 
genieten van de kerstvakantie. 
Alvast een goed 2023 gewenst! 
 

IKC-nieuws 
 
De gemeente, SKL en school 
zijn begonnen aan de volgende 
fase voor het IKC dat in ons 
dorp zal verrijzen. De werktitel 
is tot nu toe IKC Nieuwveen, 
maar als het aan ons allen ligt, 
nemen we gauw een nieuwe, 
blijvende naam in gebruik. 
Maar welke?? 
 
Daarop heeft u invloed!  
Hieronder vindt u een oproep 
voor de beste naam voor het 
IKC! Doe mee en win! 
Veel succes!! 

(Terug)komende collega’s 
 
Na de kerstvakantie zullen 
Nathalie en Eline weer 
terugkomen na hun verlof. 
Samen gaan ze de taken van 
Vera en Monique overnemen 
in groep 5b. Dank aan hen voor 
hun inzet!! 
Nathalie zal er zijn op maandag 
en dinsdag, en Eline de rest van 
de week.  
De gymlessen van de 
woensdag worden vanaf 11 
januari verzorgd door Nathalie. 
Meester Danny blijft op 
maandag, dinsdag en 
donderdag lesgeven. 

Er zit muziek in! 
 
De afgelopen donderdagen en 
nog een flink aantal komende 
donderdagen is het heel 
gezellig (geweest) na 
schooltijd.  
Een groep leerlingen uit de 
middenbouw is dan lekker 
muziek aan het maken. Mooi 
om te zien én te horen. De 
eerste lessen stonden in het 
teken van kennismaken met 
muziek maken. In het vervolg-
programma mogen we 
genieten van de vrolijke 
klanken van trompetten en 
bugels. Ook slagwerk is een 
optie, maar die les wordt 
elders gegeven. 
Prachtig dat ook deze talenten 
ontwikkeld kunnen worden! 

 

 
Zoals al eerder aangekondigd 
start Liselotte in groep 4b vanaf 
woensdag 11 januari. 
Maar zij zal niet de enige 
nieuwe collega op school zijn.  
Dinsdag 10 januari start Kim 
Verkerk als tijdelijke 
leraarondersteuner bij ons op 
school. Zij heeft de 
mogelijkheid om Jacintha op de 
dinsdagen te vervangen en 
hiervan maken we graag 
gebruik! Verderop in de 
nieuwsbrief stelt zij zich graag 
aan u voor. 
Gelukkig gaat het steeds beter 
met Jacintha, maar haar herstel 
zal nog wat meer tijd nodig 
hebben. Regelmatig komt ze 
gezellig even op bezoek om 
collega’s en leerlingen te zien.  
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Een nieuwe samenwerking, een nieuwe naam!  
 

 
 
Kinderopvangorganisatie SKL en basisschool De Veenvogel gaan samen een integraal kindcentrum (IKC) 
vormen in Nieuwveen. In een kindcentrum werken partners samen om alle kinderen van 0 tot ongeveer 13 
jaar in en om Nieuwveen optimale ontwikkelkansen te geven. 
Nu al wordt op diverse gebieden op diverse manieren samengewerkt. De komende jaren zal die 

samenwerking steeds verder geïntensiveerd worden tot we uiteindelijk in ongeveer 2026 een nieuw gebouw 

zullen betrekken. Behalve onderwijs en opvang zullen ook een nieuwe sportzaal en een multifunctionele 

(verenigings)ruimte gehuisvest worden in het nieuwe pand. We streven naar een gebouw waar jong en oud 

welkom zijn en elkaar kunnen ontmoeten. Dit gebouw vraagt om een nieuwe naam.  

Hoe gaan we het IKC noemen? Wat is uw/jouw suggestie?  
De partners van het IKC in Nieuwveen nodigen alle kinderen, ouders, 
medewerkers en inwoners uit om na te denken over een naam voor 
ons IKC. 
Iedereen mag meedoen! Wij zoeken een kindvriendelijke naam die 
goed klinkt en makkelijk uitspreekt, een naam die ook goed past bij de 
sfeer, historie en omgeving van ons dorp en nog een flinke tijd mee 
kan.  
 

U kunt uw naamsuggestie voorzien van een korte toelichting tot 27 januari 2023 mailen naar 

ikcnieuwveen@gmail.com. We zijn benieuwd!  

 

Even voorstellen: Kim Verkerk 
 
Hoi allemaal, 
 
Ik ben Kim Verkerk, oud-leerling van de toenmalige St. Nicolaasschool, en inmiddels moeder van 1, bijna 2 
zoons op de Veenvogel in de groepen 1/2. Daarnaast heb ik ook nog een dochter. Samen met mijn man 
wonen we in Nieuwveen. 
 
Ik ben 15 jaar werkzaam geweest in de kinderopvang. De afgelopen 2 jaar heb ik peuters met spraak-
/taalachterstanden begeleid. Nu werd het tijd voor een nieuwe uitdaging en die heb ik binnen WIJ de Venen 
gevonden. Ik ga werken als leraarondersteuner bij de kleuters op de Vaart in Ter Aar, maar tijdelijk ook in 
diverse groepen op de Veenvogel. Jullie kunnen mij hier op dinsdag 
tegenkomen. 
 
In mijn vrije tijd houd ik ervan om lekker actief bezig te zijn, te koken/bakken 
maar ik kan ook heerlijk ontspannen met een goed boek. 
 
Ik kijk er naar uit om een leuke tijd op de Veenvogel tegemoet te gaan!  
 
Fijne feestdagen gewenst en tot in januari! 
 
Met vriendelijke groet, 
Kim Verkerk 
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Agenda  
 
21-12   Cursusavond voor de a.s. oudpapierouders (aanvang 19.30, gemeentewerf) 
22-12   Kerstviering; 16.45 inloop, start om 17.00 uur 
23-12   12.00 uur; kerstvakantie voor alle leerlingen 
25-12    1e kerstdag 
26-12   2e kerstdag 
26-12 t/m 6-1  Kerstvakantie 
31-12   Oudejaarsdag 
01-01 Nieuwjaarsdag 
09-01   Eerste schooldag in 2023 
23-01 t/m 27-01 Inloopweek 
30-01   Studiedag; alle leerlingen zijn vrij. 
 

Kerstviering 
 

 
 
Donderdag 22 december vieren we met alle leerlingen Kerstmis van ca. 17.00 tot ca. 
19.00. Zie de Parroberichten hierover. 
Om 18.45 uur gaan de groepen naar buiten. Samen met muziekvereniging Aer & 
Amstel zingen we kerstliedjes op het grote plein van de Stern. Om 19.00 uur gaan de 
kinderen naar huis.   
 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goed 
2023 

 

Nieuwe leerlingen 
 

Welkom aan onze nieuwe leerlingen: 
 In groep 1-2a van juf Ingrid en juf Pam: 
  Mick 
 In groep 1-2c van juf Anja en juf Agnes: 
  Lux 
 
Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd op De Veenvogel. 
  

Onze jarigen 
 
19-12 Rachel  gr. 1-2c 
20-12 Sam  gr. 5a 
21-12 Fem  gr. 7-8 
23-12 Teun  gr. 1-2a 
24-12 Hongfha gr. 7 
26-12 Jelle  gr. 8 
27-12 Romee  gr. 5a 
 Lisa  gr. 5a 
 Amber  gr. 5b 
 Milan  gr. 5b 
01-01 Genie  gr. 1-2b 
02-01 Sem  gr. 1-2b 
04-01 Sebastiaan gr. 5a 



05-01 Emma  gr. 7-8 
06-01 Tijn  gr 4a 
07-01 Emma  gr. 1-2c 
 Pim  gr. 7-8 
08-01 Mark  gr. 4b 
09-01 Viggo  gr. 3 
 Oskar  gr. 1-2b 
 Nathalie leerkracht 5a 
10-01 Roxanne gr. 6 
11-01 Lenna  gr. 7 
 Lynn  gr. 5a 
12-01 Jay  gr. 1-2c 
14-01 Rhodé  gr. 1-2d 
 Milou  gr. 4b 
 Nina  gr. 4b 
15-01 Lise  gr. 6 
 

Vanuit groep 1-2a 
 
Ons thema is ‘Eet smakelijk’ en dan hebben we het 
natuurlijk over eten.  
We wilden weten waar we ons eten kunnen kopen, 
want dat kan in de supermarkt, bij de boer en op de 
markt. Onze huishoek was omgetoverd tot de markt, 
waar de kinderen hun boodschappen konden doen. 
We vroegen ons af wat er gezond is en wat niet. Daarbij 
hebben we gezonde en niet-gezonde boterhammen 
geknutseld. 
 
 
 

 
 
Maar eten doe je ook in het restaurant.  
Pasgeleden is bij ons restaurant De Beren geopend, waar 
we leren hoe we ons 
horen te gedragen in 
het restaurant, hoe 
een menukaart 
eruitziet en wie wat 
doet in een 
restaurant. 
 
 

 
 
 
Het is bijna kerst en ook in de klas zit de kerstsfeer er al goed in. De 
boom is versierd met zelfgemaakte slingers en ballen en we oefenen 
flink de kerstliedjes voor de kerstviering. Wij hebben er al zin in! 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vanuit groep 1-2b 

In groep 1-2B is het volop Kerst. We hebben de Kerstboom helemaal zelf versierd, met ballen en 
zelfgeknipte spiralen. Hij hangt echt helemaal vol.  
Dinsdag hebben we met alle groepen 1-2 samen geknutseld. In elke 
groep waren 2 activiteiten. Ook daar zijn natuurlijk Kerstbomen 
gemaakt. Geknipt van stroken, gebouwd van Clicks, en een schattig 
boompje van een wc-rol.  

Omdat er volgend jaar veel kinderen 
uit onze groep naar groep 3 gaan, 
oefenen we natuurlijk ook met het 
goed vasthouden van ons potlood. 
Niet te strak, je duim niet op slot, 
voorbij het geslepen hout. Dan kun je 
hele kleine rondjes kleuren, zo klein 

als de letters die we volgend jaar moeten leren schrijven. We 
hebben geoefend met een kleine Kerstbal, die we natuurlijk ook 
in een Kerstboom hebben geplakt. 
Het lezen van een bouwtekening is best heel lastig, maar samen 
met de juf kom je er wel. Een vrolijk gekleurde Kerstboom van 
Lego is dan het resultaat. 
In onze klas is ook een restaurant, waar de klanten een afspraak 
kunnen maken om te komen eten. De ober zorgt voor de menukaart, de kok verzorgt het diner. Als 
alles op is en het heeft gesmaakt, komt de kassabon en kun je betalen.  
Alvast voor iedereen een fijn Kerstfeest en een gezellige Kerstvakantie. Speciaal voor alle kinderen 
van 1-2B: Rust maar heeeeeeeeel goed uit, dan kunnen we in januari weer hard aan het werk 
samen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 december kunt u ons weer verwachten. 
 
Langs de Amstel wordt geholpen door: 
Dhr. Middelkoop 
Dhr. Huppler 
 
Oude Nieuwveenseweg/Uiterbuurtweg wordt geholpen door: 
Dhr. van de Akker 
Dhr. Koster 
 

Ophaaldata 
21 januari   20 mei  
18 februari  17 juni  
18 maart  5 juli  
15 april   19 augustus 
 
 

  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 
 

De Regenboog 

 

UITNODIGING   

KINDERKERSTFEEST  

Voor en door de kinderen van jeugdclub De Regenboog en de 

kindernevendienst van PG Zevenhoven.  

  

Zondagmiddag 18 December, Dorpskerk Zevenhoven  

Inloop vanaf 15:15   

Start programma 15:30  

  

  

Op het programma:  

• Interactieve vertelling: de Geboorte van Jezus  

• Kerstmusical ‘Pieko Bello’ - door oudste groep Regenboog  

• Meezingen én swingen met leuke kerstliederen  

• Kerstpresentje voor de kinderen  



 
 

  

Familie, vrienden en belangstellenden van harte welkom!   

  

Het programma is ook online te volgen via de livestream 

www.youtube.com/pgzevenhoven  
Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten  

  
  

Beweegspektakel 
 

 


