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Voorwoord 

 
TAALFEESTJE 
Deze week zijn we meer dan veel met taal bezig. Gisteren was 
het een feestje – of liever gezegd een FEEST! – om zoveel 
ouders, grootouders en tantes te mogen zien voorlezen in alle 
klassen. De foto’s in Parro al gezien? Hoe jong of oud je ook 
bent: voorlezen en voorgelezen worden is superleuk en 
supergoed. Volgende week doen we ongeveer een herhaling: 
de bovenbouw leest dan voor aan de onderbouw. Alweer 
feest!! 
Vandaag start de Week van de Poëzie. Weer een ander facet 
van creatief zijn met taal. Taal: bijzonder (en) normaal. 
 
IKC: hoe gaan we heten? 
Morgen gaat de commissie alle inzendingen voor een naam 
voor ons IKC vergaren en bekijken. Spannend!! Wil je nog een 
suggestie kwijt? Dat kan nog tot morgenochtend 27-1 12.00 
uur: ikcnieuwveen@gmail.com  
De gemeente heeft aangegeven binnenkort met meer 
informatie te komen over de nieuwbouw. Wat ik wel weet is 
dat er aan het stedebouwkundig kader wordt gewerkt: waar op 
het terrein is het handig om te bouwen, hoe hoog, hoe lang, 
hoe breed, hoeveel parkeerplaatsen en waar dan, etc. Er 
komen diverse informatieavonden om iedereen mee te laten 
denken, praten en/of kijken naar eerste ideeën. Wordt hopelijk 
spoedig vervolgd!  

 
Studiedag 30 januari 
Om als team van De Veenvogel ook goed mee te kunnen denken en praten gaan we op de 
studiedag van a.s. maandag ’s middags een bezoekje brengen aan verschillende IKC’s in de buurt. 
Ideeën opdoen, horen wat we wel moeten doen en wat vooral ook niet. 
’s Morgens gaan we inhoudelijk aan de slag met ons onderwijs: het zogenaamde HandelingsGericht 
Werken (HGW) staat op de agenda. Vrij vertaald is dat ‘voortdurend kijken naar wat leerlingen 
nodig hebben en bijstellingen doen waar nodig’. Eigenlijk wat we dagelijks doen, maar het is goed er 
weer eens bij stil te staan en nieuwe kennis en inzichten op te doen. Daar word je on(der)wijs beter 
van. 
 
Tanja 
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MQ-Scan groep 3 t/m 8 
 
Misschien hebben jullie het al gehoord van jullie kinderen: Vorige weken is bij groep 3 t/m 8 de MQ-Scan 
afgenomen door meester Danny. De MQ-Scan bestaat uit een beweegparcours waarin 5 tot 7 vaardigheden 
als lopen, springen, balanceren, klimmen etc. aan bod komen. De MQ Scan is ontwikkeld door de Haagse 
Hogeschool en de VU Amsterdam. De baan is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd. Variabelen als 
leeftijd, geslacht en de tijd dat het kind doet over het afleggen van het parcours, bepalen het Motorische 
Quotiënt (MQ).  
 
Meester Danny werkt vanuit Beweegpartner, een organisatie die bij bijna alle scholen in de regio het 
bewegingsonderwijs verzorgt. De MQ Scan is een initiatief vanuit Beweegpartner in samenwerking met 
Alphen Vitaal en ook de gemeente Nieuwkoop. De gemeente stimuleert en financiert de afname bij alle 
Nieuwkoopse kinderen. De Veenvogel geeft graag gehoor aan dit initiatief dat al langer bekend was; een 
soortgelijke test is de afgelopen jaren door meester Joël ook al afgenomen. 
De gegevens van de scan worden gebruikt om inzicht te krijgen in het motorische niveau van kinderen in de 
leeftijden 4 t/m 12 jaar. Met als belangrijkste doel een goede motoriek voor de toekomst te garanderen.  
 
Kinderen met een goede motoriek beleven meer plezier aan sport & bewegen en blijven daardoor ook langer 
bewegen. Een goede motoriek heeft direct zijn invloed op de gezondheid van kinderen. Door deze test bij 
ons op school af te nemen, kunnen de leerling, wij en u als ouder, inzicht krijgen in de motorische 
vaardigheden van het kind. N.a.v. de MQ-score kunnen er accenten in de lessen bewegingsonderwijs worden 
gelegd en wordt zichtbaar of er wellicht een motorische achterstand is of dat er misschien wel sprake is van 
motorisch talent. De groepsleerkrachten ontvangen de uitslagen en zullen deze delen via het rapport. Indien 
nodig bespreken zij eventuele adviezen tijdens de rapportgesprekken.  
 
De MQ Scan is volledig AVG-proof en heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om zorg te dragen voor 
de veiligheid van persoonlijke gegevens. Hiervoor zijn de noodzakelijke contracten gesloten met lokale 
samenwerkingspartners zoals de AVG-wet voorschrijft. Alle data is op beveiligde Nederlandse servers 
opgeslagen en valt als zodanig ook onder de Nederlandse wet en regelgeving. Meer informatie over de MQ 
Scan kunt u ook vinden op https://mqscan.nl/ouders/ Het privacy & beveiliging beleid van MQ Scan kunt u 
via deze link nalezen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij het graag.  
 
Met vriendelijke groet, 
Danny Bakker en Bart van Herk (Beweegpartner) 
 
 

Agenda  
 
26-01 t/m 03-02 Poëzieweek. 
30-01   Studiedag; alle leerlingen zijn vrij. 
13-02 t/m 17-02 Inloopweek. 
24-02   Studiedag; alle leerlingen zijn vrij. 
27-02 t/m 03-03 Voorjaarsvakantie. 
06-03   Studiedag; alle leerlingen zijn vrij.  
07-03   Informatieavond voor ouders van aanstaande kleuters; aanvang 20.00 uur.  
 
 

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’. 
 

Nieuwe leerlingen 
 

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

 

Onze jarigen 
 
01-02 Jersy  gr. 7  
 Heidi  huishoudelijke dienst 
02-02 Finn  gr. 3a 
 Dylan  gr. 1-2b 
 Ivan  gr. 7 
 Ellen  leerkrachtondersteuner 
03-02 Hester  leerkracht 
04-02 Ashan  gr. 4b 
 Matthijs gr. 5a 
 Mark  gr. 6 
 Hanny  conciërge 
05-02 Dylano  gr. 4b 
 Lara  gr. 4a 
 Joshua  gr. 8 
06-02 Lieke  gr. 6 
09-02 Loïs  gr. 8 
11-02 Anouk  gr. 5b 
12-02 Rune  gr. 1-2b 
 Alexis  gr. 4b 
 

 

Vanuit groep 3a en 3b 
 
Nadat we goed waren uitgerust in onze vakantie, gingen we vorige week er weer volop tegenaan. Er stond 
namelijk iets leuks op ons programma! Omdat we zo hard hebben gewerkt de afgelopen maanden en we nu 
alle letters kennen, was het tijd voor een letterfeestje! 
We hebben onder andere letterspeurtocht gedaan, woorden gemaakt met chips en letterbingo. Alle 
kinderen hebben een welverdiende letterdiploma gekregen aan het eind van de middag! 
 
Ook zijn we vorige week begonnen met het 10-weekse knutselcircuit. Wat gaan we doen? Pannenkoeken 
bakken, timmeren, monsters knutselen, schilderen, strijkkralen, muziek, bouwen/puzzelen, techniek, 
knutselen met kosteloos materiaal, borduren.  
Alle kinderen komen bij ieder onderdeel een keer aan de beurt. Zo hoeven ze niet te kiezen! 
Aan de reacties van de kinderen te horen, vonden ze het super leuk! De aankomende weken krijgen we dus 
gezellige woensdagmiddagen! 
 
Verder bereiden we ons in groep 3 voor op het aankomende rapport. We oefenen veel met rekenen; 
optellen, aftellen, splitsen, gebruik van de getallenlijn, maar ook zijn we bezig met klokkijken en geld. 



Nu we alle letters en klanken kennen, richten we ons nu het lezen van langere woorden, maar ook op het 
begrijpen van een tekstje. 
Naast dat alles hebben we gelukkig ook nog tijd om van elkaar te leren en het gezellig met elkaar te hebben. 
 
We willen alle ouders bedanken voor alle hulp die wij tot nu toe hebben gekregen; luizen pluizen, het 
verzamelen van knutselmateriaal, het helpen bij het circuit, voorlezen en de begeleiding bij School op Seef. 
Zonder jullie zou dit allemaal niet mogelijk zijn! Bedankt! 
 
Groep 3a en 3b 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 18 februari kunt u ons weer verwachten. 
 
Langs de Amstel wordt geholpen door: 
Dhr. Krijgsman 
Dhr. Boot 
 
Oude Nieuwveenseweg/Uiterbuurtweg wordt geholpen door: 
Dhr. Kouwenhoven 
Dhr. Hoogervorst 
 

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

  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 voor jeugd en gezin    
 
 

 
 

Opvoeden van jonge meerlingen 
 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met Coks Feenstra de lezing 

Opvoeden van jonge meerlingen voor ouders van een meerling tussen de 0 en 6 jaar.  

Een tweeling groeit anders op dan een eenling. Al vanaf het 

eerste begin zijn ze samen. Dat zorgt voor een nauwe band 

en maakt de ontwikkeling van de eigen identiteit anders dan 

die van een eenling. De opvoeding van tweelingen is dan 

ook niet altijd eenvoudig. Als ouder van een meerling kan je 

 vragen hebben als:  



Hoe help ik mijn kinderen een eigen identiteit te krijgen? 

Wat moet ik doen als een van de tweeling alles bepaalt? 

Of als er veel jaloezie tussen de twee is? 

En hoe moet ik het aanpakken op school: samen of apart? 

 

Tijdens de lezing licht Coks Feenstra, tweelingspecialist en auteur van 'Het Grote Tweelingenboek', 

typische tweelingsituaties toe zoals de onderlinge band, jaloezie en dominantie in hun relatie. 

 

De lezing ‘Opvoeden van jonge meerlingen’ vindt plaats op donderdag 09 februari 2023 van 19.30 - 

21.30 bij Wijkcentrum Swaenswijk, Jongkindt Coninckstraat 2B in Alphen aan den Rijn. 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 

 

 

 

 

Kick-off speelweek 2023 Stichting DAN 
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