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27 januari  Nationale Voorleesdagen  gr 1-2-3 naar psz voor Voorleesverhaal 
30 januari: 4e schaakles 13:00 - 13:40 uur 
30 januari Avond in teken van gedichten in de Werf te Woudrichem: 18:45 uur - 20:30 uur 
31 januari stakingsdag: alle leerlingen vrij 
3 en 4 februari weerbaarheidstraining voor groep 7 en 8 door de stichting LEV! 
4 februari ouderavond voor alle ouders van groep 7 en 8 over de weerbaarheidstraining 
14 februari het rapport komt mee naar huis 
20 februari rapportgesprekken in de middag en de avond, voor gr 8 zijn dit de advies VO 
gesprekken en komen de leerlingen zelf mee 
21 februari gr 5-8 ‘s middags vrij 
24-28 februari Voorjaarsvakantie 
 
Lied van de week: OTH 542 Onze Vader 
 
Bijbelverhalen: Wat niemand ziet. 
Jezus vertelt over een God die kijkt naar wat 
anderen niet zien. Als je anderen helpt zonder 
zelf de aandacht te willen: God ziet het. En wat 
je ook gedaan hebt aan de minste van mijn 
broeders zegt Jezus dat heb jij aan Mij 
gedaan. 
 
Juf Marloes in verwachting! 
Juf Marloes kwam met de verheugende 
mededeling dat zij en haar man een derde 
kindje verwachten. Ze verwachten deze eind 
juli. Van harte gefeliciteerd en een goede 
zwangerschap gewenst!

 

 
 
Groep 1-2-3 
Dinsdagmiddag kwam Jozua Douglas 
voorlezen uit boeken die hij zelf geschreven 
had. Wat een spannende verhalen waren het.  
 
Koffer met Rupsje Nooitgenoeg 
Om de beurt krijgen de kinderen van groep 1-2 
een vertelkoffer mee naar huis voor het 
weekend. In de koffer zit rupsje Nooitgenoeg 
en zijn boekje. Samen met mama of papa kun 
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je dit boekje lezen en ook een memory 
spelletje spelen. Willen jullie de koffer dan op 
maandag weer mee naar school nemen? 
 
Groep 3 eet donderdag Lettersoep 
Groep 3 kent bijna alle letters en dan wordt het 
tijd voor een letterfeestje. Donderdag 30 
januari mogen de kinderen van groep 3 op 
school blijven eten en gaan we dit uitgebreid 
vieren!! 
 
Groep 4-5 
Afgelopen dinsdag kwam 
kinderboekenschrijver Jozua Douglas ook bij 
ons in de klas. Hij heeft verteld waarom hij 
schrijver is geworden. Een medeleerling zei op 
de basisschool tegen hem: ‘Wat ben jij een 
goede schrijver’. Toen dacht hij: ‘ik hoef niets 
meer te worden, want ik bén al een schrijver’. 
Hij heeft 
verteld hoe hij 
zijn verhalen 
bedenkt (altijd, 
overal, op 
ieder moment) 
en hij  heeft 
stukjes 
voorgelezen 
uit zijn eigen 
boeken.  
De kinderen 
waren heel 
enthousiast en 
willen graag 
boeken van 
hem gaan lezen! 

 

 
 
De uiteindelijke opbrengst van de school 
collecte is € 2.198,77 geworden. Een 
geweldig mooi bedrag voor zo’n kleine school! 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Het nieuwe 
Digibord is al besteld en wordt in februari in 
gebruik genomen. 
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Groep 6-8 
Lukt een instructie? 
Een kikker vouwen kan op meerdere 
manieren. De kinderen in 6-7-8 mochten een 
makkelijke versie of een moeilijke versie 
proberen via een uitleg op youtube. 
We hebben een “opkikker” gemaakt voor de 
opa van Marit, Milan en Sven. 

 

Slagbal in 6-7-8 
Afgelopen donderdag werden tijdens het spel 
slagbal enorm veel ballen gevangen.  
Yes, vangbal klonk regelmatig. 
Onze vangbal topper: Fleur van Veldhoven :) 
Zij heeft er veel gevangen, maar ook nog 1 op 
een wel heel spectaculaire manier. Met een 
soort snoekduik. Echt knap! 

 
 
 
Terugblik Dribbel in 
Afgelopen donderdag kwamen 5 peuters 
gezellig meespelen op onze Open Dag. Dit 
waren Job, Feline, Fayen, Brend en Laurynn. 
Het was erg gezellig! Lukte het u niet om met 
uw peuter op deze morgen te komen kijken, 
maar heeft u wel interesse in onze school, 
maak dan een afspraak met Hennie 
Schermers  via 
directie@basisschoolwaardhuizen.nl 
 
 
 
Het  team van CBS de Verrekijker  
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