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Voorwoord 

 
Er zit beweging in! 
Meester Danny heeft bij de leerlingen van groep 3 t/m 8 de MQ Scan afgenomen. Een paar weken 
geleden kon u hierover informatie lezen in de nieuwsbrief. Met het rapport komen straks de 
individuele resultaten mee naar huis. Danny kwam vandaag al even langs bij mij. Hij was zeer blij 
met de resultaten van heel veel leerlingen. Regionaal steken we er met kop en schouders bovenuit. 
Wauw!  
Ik kreeg de vraag wat we anders doen in ons dorp en/of onze school in vergelijking tot andere 
plaatsen en scholen. Ik kon niet meteen Het Antwoord geven, maar ik denk dat het een samenspel 
van veel zaken is; goede vakdocenten, een mooi palet aan (sport-)verenigingen die letterlijk en 
figuurlijk dicht bij school staan en bewegen hoog in het vaandel staan, buitenspelen dat hier heerlijk 
vaak gebeurt tijdens school, na school op het plein en in heel Nieuwveen, en ook het feit dat veel 
kinderen op de fiets naar school komen en zo al de nodige beweging meepakken. We zijn volop in 
beweging! 
 
Humor 
‘Juf, wil je mijn wanten aandoen?’ 
‘Nee, ik denk niet dat ze me passen.’ 
 
Kind staat met opgeheven armen voor de juf in de hoop dat de juf haar helpt met uitkleden zonder 
dat ze het hoeft te vragen. 
Juf: ‘Hieperdepiep!’ 
Kind: ‘Maar ik ben nog helemaal niet jarig?!’  
Kind loopt weg en gaat proberen zichzelf uit te kleden. 
 
Leerlingen uit de bovenbouw moesten elkaar een handgeschreven excuusbrief schrijven, nadat ze 
elkaar zeer onaardig hadden behandeld. Deze zijn over en weer overhandigd. Ze bleven nog even 
hangen bij de juf, misschien in de hoop nog even wat werktijd te smokkelen. 
Juf: ‘Waren het mooie liefdesbrieven?’  
Zoef…. Weg waren ze…. Er hangt nog geen lente in de lucht… 
 
Het was van de week mistig weer. Of wat het misselijk weer? 
 
Wekelijks is er groepsdoorbrekend knutselen in de hele school. Veel (groot)ouders komen dan 
helpen.  
Ouder: ‘Juf, hoe dóe jij dat met ál die kinderen?! Ik heb mijn handen al vol aan dit kleine groepje.’ 

Dankzij alle hulp van ouders! 😊 

 

Warmetruiendag 
Vrijdag 10 februari is het warmetruiendag. Net als iedere dag eigenlijk gezien de ventilatie-eisen! 

😉  
 
Tanja 
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Agenda  
 
10-02   Warmetruiendag. 
14-02   Valentijnsdag 
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. 
20-03 t/m 24-03 Inloopweek. 
 

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 
  Quinn 
 In groep 1-2b van juf Mandy en juf Mirjam 
  Emily 
 In groep 1-3 d van juf Sara en juf Mirjam 
  Nine 
Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Veenvogel. 
 

Onze jarigen 
 

14-02 Stein   gr. 5b 
 Djez  gr. 8 
15-02 Sophie  gr. 7 
16-02 Veerle  gr. 8 
 Yosan   gr. 1-2a 
18-02 Joey  gr. 6 
19-02 Tim  gr. 8 
 Marc  leerkracht 
21-02 Lauren  gr. 1-2a 
22-02 Felix  gr. 6 
25-02 Nina  gr. 7 
26-02 Larissa  gr. 6 
 Yara  gr. 1-2c 
 
 
 
 



 
 

BHV 
 

 
 
De BHV'ers van de Veenvogel hebben afgelopen week een opfriscursus EHBO 
gehad. Deze middag werd georganiseerd door de WIJdeVenen Academie en 
verzorgd door BHV Groene Hart. Door middel van speelse werkvormen en doe-
opdrachten hebben we onze kennis en vaardigheden weer opgefrist. Fijn om te 
merken dat onze basiskennis nog vrij up-to-date is. We hebben een leerzame en 
gezellige middag gehad. Volgend jaar gaan we onze brandblus skills weer even 
oefenen. We hebben er nu al zin in! 
 

 
 

 

Medezeggenschapsraad 
 
Op maandag 23 januari zijn we het nieuwe jaar weer vol enthousiasme gestart. En bij een nieuwe start, hoort 
een vernieuwde missie en visie, deze kunt u terugvinden op de website van de Veenvogel. 
 
De missie en visie zijn onderdeel van het schoolondersteuningsprofiel, hierin wordt vastgelegd welke 
ondersteuning de school aan leerlingen kan bieden en welke mogelijke stappen er genomen kunnen worden 
op het moment dat er meer ondersteuning nodig is. Een ander belangrijk onderdeel van het 
schoolondersteuningsprofiel is ook het definiëren wanneer de grenzen zijn bereikt van de 
ondersteuningsmogelijkheden van de school c.q. het schoolbestuur. Deze punten zijn uitgebreid besproken 
en de MR heeft hier een adviserende rol in gespeeld. 
 
Uiteraard is ook het IKC besproken, een mooie nieuwe huisvesting voor onze groeiende school. Deze groei 
brengt ook met zich mee dat we op zoek zijn naar nieuwe leden voor de MR. De MR bestaat nu nog uit 3 
ouders en 3 leraren, vanaf komend schooljaar gaan we als gevolg van de groei naar 4 ouders en 4 leraren 
toe. Dus lijkt het je leuk om mee te denken over belangrijke beslissingen binnen de school en samen met de 
leraren en het schoolbestuur het verschil te maken, dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Mocht je nog vragen hebben of je graag willen aanmelden voor de medezeggenschapsraad zijn we 
bereikbaar via veenvogel-mr@wijdevenen.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Medezeggenschapsraad SWS De Veenvogel 
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Vanuit groep 4a 

 

 



 
 

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. Pieterse 
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 

 

Eerste Heilige Communie 

 
 



Centrum voor jeugd en gezin  
 

 
  



 
 

Centrum voor jeugd en gezin 

 
 

  



Bibliotheek Nieuwkoop 

 


