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Voorwoord 
 
Nieuwe naam IKC bekend 
Vanmiddag heeft wethouder Tom de Kleer in het bijzijn van heel veel kinderen, ouders en medewerkers van 
school en opvang de nieuwe naam van het IKC onthuld: 

 

Wethouder Tom de Kleer, locatiehoofd Kinderopvang/Peuterspeelzaal Jamie-Lee Verhage, directeur De Veenvogel Tanja van den Berg en locatiehoofd 
BSO Yara van der Putten tonen de naam van het nieuwe IKC. 
 

 
De korte, stoere naam verwijst naar Nieuwveen, past bij de geschiedenis van het dorp, maar kan ook de 
komende tientallen jaren goed mee. Het Veen is een naam die niet direct alleen maar geassocieerd wordt 
met onderwijs of opvang, maar breder ingezet kan worden voor het brede IKC dat wij voor ogen hebben. 
'Ik ga naar school/de opvang bij Het Veen.' 'Zie ik je vanavond nog bij de badmintontraining in Het Veen?' 
'Morgenochtend is er koersbal in Het Veen.' Zomaar een paar mogelijke uitspraken in de toekomst. 
 
IKC Het Veen zal op het nieuwe gebouw prijken en onder die naam gaan we als SKL en Veenvogel straks 
samen een IKC vormen. Dat duurt nog even, want behalve een naam, een gezamenlijke visie en heel veel 
wensen is er nog geen ontwerp, geen aannemer, etc. Er wordt natuurlijk al wel heel hard gewerkt aan de  
voorbereidingen. Zoals Tom de Kleer zei vanmiddag: ‘We streven ernaar om ergens in 2026 klaar te zijn.’ 
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Dinsdagavond was er een inloopavond voor omwonenden van de school en de Ringkant. De gemeente wilde 
graag horen welke zaken er spelen, welke zorgen er zijn en wat zij/wij vooral niet moeten vergeten mee te 
nemen in de plannen. 
Een veel gehoorde opmerking was dat men graag optimale mogelijkheden voor een groene omgeving voor 
om het IKC heen ziet. Ik heb goede hoop dat deze wens gerealiseerd kan worden. De gemeenteraad heeft 
‘groen en ruimte’ voor jong en oud immers als eis gesteld bij de goedkeuring voor de locatie.  
Een ander punt van gesprek was de verkeersstromen. In de loop van de jaren constateren school en 
omwonenden dat steeds minder kinderen lopend of met de fiets naar school komen en met de auto 
gebracht worden waardoor het op de Hazeweg maar zeker in de Ambroziolaan regelmatig net (niet) goed 
gaat. Het voorjaar is af en toe al voelbaar en zichtbaar. Misschien een mooie tijd om de loopschoenen aan te 
doen, de fiets uit de schuur te trekken of de auto net even een paar meter verderop te parkeren en het 
laatste stukje lopend af te leggen. 
 
Vakantie; rapporten mee 
De rapporten zijn vandaag meegegaan met de leerlingen. Veel mooie complimenten, hier en daar een goede 
tip voor de komende periode. Na de vakantie starten de gesprekken. Heeft u al ingetekend?  
 
Studiedagen 
Vanmorgen vroeg een leerling: ‘Wat doen jullie op die studiedagen?’ Een goede vraag!  
Komende vrijdag mag het team kiezen uit een aantal locaties en onderwerpen om aan te werken en over te 
leren. Sommigen gaan met elkaar op school aan de slag met bijv. thematisch werken of Leeruniek of 
rekenen. Anderen zijn elders te vinden. Voor elk wat wils! 
Op maandag 6 maart zijn we wel allemaal te vinden op school. Dan gaan het we o.a. hebben over volgend 
schooljaar alweer. De formatie staat dan op de agenda: welke groepen kunnen we maken met de 
hoeveelheid geld die we van de regering krijgen op basis van ons leerlingenaantal op 1 feb jl.? Hoe gaan we 
om met aantallen leerlingen die te hoog liggen voor één groep en te laag voor twee, maar die we wel graag 
allebei willen als het even (niet) kan? Hoeveel tijd kunnen we besteden aan ondersteuning, hoeveel tijd voor 
IB, hoeveel tijd voor schoonmaak en conciërge?  
We hebben het 6 maart over de organisatie/structuur en nog niet over wie welke groep gaat lesgeven. Dat is 
een puzzel die we later in het voorjaar pas kunnen leggen. 
We gaan het ook hebben over het vakantierooster, zodat we dat een volgende MR-vergadering voor kunnen 
leggen. 
 
Maar eerst: fijne vakantie voor iedereen! 
Tanja 
 
 

Agenda  
 
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. 
16-03   Open podium ochtend/middag 
20-03 t/m 24-03 Inloopweek. 
05-04   Paasknutselen. 
06-04   Studiedag; alle leerlingen zijn vrij. 
07-04   Goede vrijdag; vrije dag. 
10-04   2e Paasdag; vrije dag. 
11-04 t/m 14-04 Inloopweek.  
 
 
 
 



 
 

Nieuwe leerlingen 
Welkom aan onze nieuwe leerlingen: 

 In groep 1-2c van juf Anja en juf Agnes 
  Matteo en Quentin 
 In groep 1-2d van juf Sara en juf Mirjam 
  Luke 
 
Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd op De Veenvogel. 

Onze jarigen 
 
27-02 Nora  gr. 1-2d 
28-02 Emma  gr. 1-2d 
01-03 Maud  gr. 1-2d 
02-03 Robert  gr. 7-8 
 Lana  gr. 1-2d 
 Lisa  gr. 5b 
03-03 Merijn  gr. 4b 
04-03 Florine  gr. 4a 
05-03 Layla  gr. 4b 
06-03 Jamie  gr. 7-8 
07-03 Bo  gr. 7 
 Jackson  gr 7 
08-03 Tibbe  gr. 6 
 Jake  gr. 3b 
11-03 Malika  gr. 3b 
12-03 Xam  gr. 1-2d 
 

 

Vanuit groep 5a 
 

In groep 5A is het altijd gezellig en grappig. We hebben nieuwe juffen gekregen na de kerstvakantie, 

juf Nathalie en juf Eline. 

We hebben ook een weektaak. Elke week krijgen wij een opdracht die we klaar moeten hebben. In 

de klas krijgen we tijd om daaraan te werken.  

Wij moeten ook spellingoefenen.nl doen, daar oefenen we een dictee. Heel handig om dat op ons 

chromebook te doen.  

 

Groep 5a is leuk. De 

gymlessen zijn leuk en het 

buitenspelen ook. Het 

knutselcircuit op donderdag is 

leuk want je kan kleien, je kan 

een dier knutselen en hout 

timmeren. Er zijn 12 



knutseldingen en het is altijd leuk en er zijn nooit 

problemen.10:00 tussendoortje kijken altijd 

jeugdjournaal, zo leren we over wat er speelt in de 

wereld. Thomas en Pepijn 

 

Groep 5A is de leukste klas ter wereld.  

Soms is het moeilijk en legt de juf het goed uit.  

En tijdens het buitenspelen wordt niemand 

buitengesloten. 

We doen altijd leuke dingen. 

We gymmen elke maandagochtend en 

woensdagmiddag. 

Het knutsel circuit is altijd leuk en het is op 

donderdag. 

En we hebben tot twee uur les. 

tijdens het tien uurtje kijken we het ochtend nos 

jeugdjournaal. 

groetjes van Romee en Lisa doei. 

 

Groep 5a is de leukste groep 

van de wereld.  

Het leukste is gymmen en het 

knutselcircuit. Bij het 

knutselcircuit gaan we elke donderdag iets 

leuks doen. We wisselen elke week van 

plek. Daarna gaan we gelijk buiten spelen 

en lunchen we in de klas. De ochtend is dan 

snel voorbij.  Ftwi en Damian  

 
 
 
 
 



 
 

Vanuit groep 5b 
 
Voorleesweek 2023 
 
Iedereen kreeg 1 of 2 kleuters. 
wij moesten voor de kleuters uit 1,2b voorlezen. 
we mochten onze prentenboeken ook ruilen als we 
het prentenboek uit hadden. 
 
de ouders gingen ook voorlezen. 
1 groepje ging naar buiten. 
 
jill maartje brendan mia en vayen 

 
wat doen wij buiten?  
 
bij de voetbal voetballen de twee groepen 5 tegen 
elkaar. 
bij annemaria koekoek als de zoeker iemand ziet 
bewegen moet diegene terug naar het begin en de 
juf doet meestal mee. 
tikkertje we doen meestal slingertikkertje wc 
tikkertje en tikkertje bij het klimrek. 
rond de tafel je moet een bal gooien op de andere 
kant van de tafel je draait steeds door om de tafel 
heen de bal mag maar een keer de tafel raken. 
Lasse Mats Stan Finn Amber 
Creatief circuit  
 

Er zijn 12 verschillende rondes wij vonden houtbewerken en stopmotion het leukst. 
Met stopmotion moet je foto´s maken en dan aan elkaar plakken en dan krijg je een filmpje. 
En bij houtbewerken kan je twee dingen doen je hebt figuurzagen en spijkers slaan. 
 
Anouk Jens Stein James Damian  
 



 
 

 
 
 
Wat doen we met de gymles? 
 

 
boerderij tikkertje 
je moest tweetallen maken en je kreeg een nummer van 1 tot 12 
werd je tikker  
parcours 
je moest over de kast er staat een trampoline voor de kast je 
moest slalommen tussen de palen 
verstoppertje in het donker 
 waren kasten en matten om achter te verstoppen er was een 
zoeker op een matje 
spook museum  
in het licht was er een bewaker en in het donker twee bewakers 
klimmen 
we konden hangen en springen op de mat   
over kunstjes 
je mocht een kunstje maken 
 
Bibi Khai Tren Kayleigh Davi 
 

Groepsdoorbrekend technisch lezen 
 

We lezen vaak een soort van brief en teksten en snelheid lezen en met een maatje 
en Saar leest in groep 7/8 en als we binnenkomen in groep 7/8 dan moet je in je 
eigen leesboek lezen en daarna gaan we kinderpotcast luisteren en daarbij 
tekenen we wat je hoort en wat er gebeurd in groep 5b geeft juf Debby soms een 
kaartje en als iemand het zelfde kaartje heeft dan ben je een maatje soms doet juf 
Mirthe mee je zit nooit op je eigen plek je zit met iedereen door elkaar.  
 

Noa,Lisa,Tim,Jill v/d Meer en Saar. 
 
 
 
 
 



 
 

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 maart kunt u ons weer 
verwachten. 
 
Langs de Amstel wordt geholpen door: 
Dhr. Voorn 
Dhr. Zeh 
 
Oude Nieuwveenseweg/Uiterbuurtweg wordt geholpen door: 
Dhr. Kruger 
Dhr. Verkerk 

Ophaaldata 
18 maart 17 juni 
15  april 15 juli 
20 mei   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 
 
Zie hieronder 
  



Gemeente Nieuwkoop 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



Alohi   
 

 

 
 


