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Voorwoord 

 
Een GOED 2023!  
Een nieuw jaar waarbij we elkaar het beste wensen. Officieel schijnt de termijn waarop je elkaar alle 
goeds toe mag wensen al voorbij te zijn, maar waarom zouden we elkaar niet elke dag van het jaar 
het goede toewensen?!  
 
Bij een nieuw jaar horen natuurlijk goede voornemens. Persoonlijke voornemens, 
schoolvoornemens en zelfs voornemens op het niveau van heel WIJ de Venen. Wij willen met alle 
scholen van WIJ de Venen – wist u trouwens al/nog dat ‘onze Hanny’ deze naam bedacht heeft 
destijds? - graag behalve een GOED 2023 ook GOED onderwijs in onze scholen. Maar wat ís dan 
GOED onderwijs?! Als kapstok gebruiken we daarvoor in al onze scholen de volgende woorden: 
Groeien 
Ontwikkelen 
Ervaren 
Delen 
Ik wens onze leerlingen een GOED 2023 toe waarin ze mogen groeien, ontwikkelen, ervaren en 
delen. 
 
Voor de kerstvakantie sloten we de schoolperiode af met een zeer geslaagde kerstviering waarbij 
we hebben genoten van een toneelstuk en een heel gezellige maaltijd en een weliswaar nat maar 
wel sfeervol samenzijn buiten. Dank aan alle mensen die zich hiervoor hebben ingezet. Het was 
feest! 
 
Nu na de kerstvakantie staan ons weer heel andere zaken te wachten. Groep 8 is deze week al 
gestart met de adviesgesprekken: welk niveau lijkt het best passend, welke scholen voor voortgezet 
onderwijs staan er op ieders lijstje? Waar wil je nog in groeien het laatste halfjaar? Waar kijk je naar 
uit en waar zie je tegenop? Hoe kunnen we jou daarin helpen? Waardevolle gesprekken met 
leerlingen en hun ouders. 
De citotoetsen staan op de agenda; momenten om met behulp van deze toetsen het beeld dat wij 
hebben van iedere leerling ...jawel … te toetsen! Loopt de ontwikkeling zoals verwacht? In verreweg 
de meeste gevallen komen beeld, verwachtingen en citoresultaat met elkaar overeen. Heel soms 
niet, en dan is het mooi om te onderzoeken wat niet klopt: ons beeld, of speelde er iets rond de 
afnamemomenten bij het kind?  
 
Veel leukere activiteiten dan toetsen staan óók op de agenda: in de groepen 3 t/m 8 worden 
handvaardigheidcircuits of zo je wilt ateliers gestart waarbij we ons gesteund mogen weten door 
heel veel ouders die willen komen helpen. Sommige komen álle keren. Wat geweldig dat dit weer 
kan! School ben je niet alleen, maar met zijn allen. Samen voor GOED onderwijs! 
 
Tanja 
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Een nieuwe samenwerking, een nieuwe naam! (herhaling) 
 

 
 
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! 

 

Informatieavond voor ouders van peuters en a.s. kleuters 
 

Voorzichtig kijken we alweer naar het schooljaar 2023-2024 waarin we ook weer veel nieuwe 
leerlingen hopen te mogen begroeten. Onze jaarlijkse informatieavond voor ouders van peuters/a.s. 
kleuters houden wij op  
 

7 maart2023, om 20.00 uur in het lokaal van 1-2d (speelzaal) 
 
Bent u ouders of kent u ouders van kinderen die komend schooljaar 4 jaar worden, dan ontvangen 
wij graag de aanmelding van jullie kind(eren), zodat wij ongeveer weten hoeveel groepen wij mogen 
maken. Aanmeldformulieren vinden jullie op de website onder het kopje ‘Nieuwe ouders’. 
 

Agenda  
 
23-01 t/m 27-01 Inloopweek 
25-01   Nationale voorleesdagen 
26-01 t/m 03-02 Poëzieweek 
30-01   Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
13-02 t/m 17-02 Inloopweek  
07-03   Informatieavond voor ouders van aanstaande kleuters; aanvang 20.00 uur  
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Onze jarigen 
 

12-01 Jay  gr. 1-2c 
14-01 Rhodé  gr. 1-2d 
 Milou  gr. 4b 
 Nina  gr. 4b    
15-01 Lise  gr. 6 
17-01 Mardokay gr. 4a 
18-01 Glenn  gr. 1-2a 
20-01 Stein  gr. 4a 
 Sofiia  gr. 4b 
24-01 Féline  gr. 1-2c 
 Charlotte gr. 3b 
28-01 Mees  gr. 4b 
 
 

Vanuit groep 1-2c 
 

Iets nieuws vertellen over de groep, zo na een vakantie vol feestdagen, dat 

valt niet mee. We blikken dus even terug op wat we de afgelopen tijd 

hebben gedaan. 

We hebben al aan twee thema’s gewerkt. Het eerste thema was “Giga 

groen”. Het laatste thema was “Eet smakelijk”, met een 

supermarkt en daarna een restaurant in de klas. Er zijn 

boodschappen gedaan, vakken gevuld. Ook is er een heus 

ober diploma behaald. 

Wat verder heel leuk was waren de judo lessen. Vier keer 

kwam meester Jos met veel judopakken en knuffels naar 

onze school. We hebben geleerd om goed door te zetten 

en het niet snel opgeven. We hebben allerlei spelletjes 

gedaan. Iedereen had veel plezier. 

 



We gaan gewoon verder met leuke dingen leren en doen. Het volgende 

thema staat voor de deur: “Hoe wordt het gemaakt?” 

Graag willen we hiervoor apparaten om uit elkaar te halen. Dus wie nog iets 

voor ons heeft, breng het maar langs! 
 
 

Vanuit groep 1-2d 
 

Stukje groep 1/2D 

Zo, de eerste schoolweek van 2023 zit er alweer bijna op! Een nieuw plekje in de kring, een nieuw 

kniemaatje om mee te overleggen of spelletjes te spelen in de grote kring. Maar ook de 

schoolafspraken weer even herhalen en inkomen in de routines. 

 

Voor de vakantie hebben we gewerkt aan ons thema ‘Eet Smakelijk.’ Tijdens de kerstviering was 

onze klas een groot restaurant met buffet. Alle kinderen werden naar hun tafel begeleid en kregen 

drinken van de ‘’obers’’ in de klas. Vrijdag hebben de kinderen de klas met juf Mirjam opgeruimd 

zodat we afgelopen maandag met een frisse start en een blanco lokaal konden beginnen. 

 

Ons nieuwe thema is: “ Hoe wordt het gemaakt?” Een technisch thema waarbij we gaan 

onderzoeken hoe alledaagse dingen eigenlijk gemaakt worden. Een boek, een potlood, een fiets of 

een wc-rol. Maar ook het repareren en recyclen van materialen en spullen komt aan bod. Kortom, 

genoeg te beleven en te leren in de groepen 1/2 de komende weken. 

Om de themahoek in de richten gaan de kinderen samen met de leerkracht op zoek naar een 

geschikte plek in het lokaal en naar de spullen die nodig zijn. We maken hiervoor een 

‘boodschappenlijstje.’ Wat kunnen we zelf maken, wat heeft iemand thuis, wat kunnen we lenen en 



 
 

wat hebben we al op school? Samen met elkaar richten we de themahoek in om er daarna lekker in 

te spelen. 

Mocht je dit nu lezen en denken: ik ben werkzaam in deze sector (maken, repareren en recyclen) en 

zijn de kinderen welkom op locatie (graag in de buurt) Of sta je ervoor open iets te komen laten zien 

op school?  Bijvoorbeeld je werkbus op de parkeerplaats voor school parkeren en vertellen wat er 

allemaal aan spullen in zit, is al reuze interessant! Geef dit dan door via 

s.vandervlugt@wijdevenen.nl. We leren de kinderen graag aan de hand van de realiteit en het échte 

leven. Niks leuker dan een ouder die daar vol passie over kan vertellen en de vragen van de 

kinderen wil beantwoorden. 

Lieve groetjes, 

Van de kinderen en leerkrachten van groep 1/2D 

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 21 januari kunt u ons weer verwachten. 
 
Blokland/Langs de Amstel wordt geholpen door: 
Dhr. Mollers 
Dhr. Spook 
 
Oude Nieuwveenseweg/Uiterbuurtweg wordt geholpen door: 
Mevr. Bertels 
Dhr. M. Verhaar 
 

Ophaaldata 
21 januari    20 mei 
18 februari  17 juni   
18 maart  15 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 
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