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7 september ontruimingsoefening 
17 september excursie naar kasteel Dussen met groep 5-6 en 7-8 
23 september studiedag leerkrachten alle leerlingen vrij 
24 september kinderpostzegelactie 
29 september ANWB Streetwise 
6 oktober continu lesrooster alle lln. eten op school en zijn om 14.00 uur uit 
11 november studiedag leerkrachten alle leerlingen vrij 
 
Lied van de week:OTH 276 Heer, wijs mij 
Uw weg( Sela) 
 
Bijbelverhalen: Wat is jouw plek? De 
Israëlieten zijn slaven in Egypte. Mozes wordt 
geboren in een Israëlitisch gezin, maar groeit 
op in het paleis bij de farao. Later vlucht hij 
naar Midjan. Hij vraagt zich vertwijfeld af wat 
zijn plek is, maar God heeft een plan met zijn 
leven. 

 
Start schooljaar 
Wat zijn we blij dat we weer konden starten 
deze week. En ondanks dat het voor alle 
kinderen en leerkrachten weer even wennen 
is, lijkt nu of dat we al weer weken op school 

zitten. Groep 3 heeft haar eerste woordjes al 
gelezen en geschreven!
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Opstarten na de zomervakantie:  
Vooralsnog moeten we ook na de vakantie nog 
steeds een aantal maatregelen nemen ivm het 
Coronavirus. 
Maar sommige dingen gaan wel wat soepeler 
mits er natuurlijk geen tweede uitbraak komt.  
 

- We mogen weer allemaal door 
dezelfde schooldeur naar binnen.  

- De kinderen spelen niet voor schooltijd 
op het plein, maar mogen tussen 8.20 
en 8.30 zelf rustig naar binnen lopen. 

-  De pauzes van groep 1-2-3, 4-5 en 
6-7-8 zijn gescheiden 

- We wassen nog steeds handen bij 
binnenkomst en na het buitenspelen. 

- we geven geen handen en niezen en 
hoesten in onze elleboog 

- we gaan terug naar het “oude 
lesrooster”Dus 8.30-11.45 en van 
13.00-15.15 uur 

- we hoeven geen 1,5 meter meer van 
de kinderen vandaan te blijven, wel als 
volwassenen. 

- kinderen met verkoudheid, keelpijn, 
benauwdheid blijven thuis. Als het na 
24 uur beter gaat en geen koorts erbij 
is gekomen mag uw kind weer naar 
school.  

- Groep 1-2 mag wel naar school met 
verkoudheid mits uw kind geen koorts 
erbij heeft. 

- Ouders mogen de school in als er een 
belangrijke reden is zoals een 
afgesproken oudergesprek. 
Kleuterouders mogen hun kind tot aan 
de deur of in de gang brengen.  

- twijfelt u of iets kan, dan graag in 
overleg met school 
 

Ouderinformatie avond vervalt 
We laten de informatieavond voor ouders 
vervallen, maar u ontvangt binnenkort wel 
schriftelijk heel veel informatie over het 
schooljaar waarin uw kind zit.  
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Wilt u toch even met de leerkracht praten over 
uw kind, dan kunt u hiervoor altijd per mail een 
afspraak maken. 
De ouder- kind -vertel gesprekken hopen we 
wel door te laten gaan. 

 

Nieuwe juffen 
Dit schooljaar zijn er heel wat nieuwe 
gezichten en juffen die we mogen 
verwelkomen. 
Juf Eva Verhoeven is er op maandag en 
dinsdag in groep 6-7-8 en op woensdag in 
groep 1-2-3 
Juf Vivian is de onderwijsassistent op 
woensdag en vrijdagmorgen 
juf Angela kennen we al als de moeder van 
Caemen en Lauryn. Zij is er op dinsdag, 
woensdag en vrijdagmorgen. 

juf Daphne loopt stage in groep 4-5 zij is er op 
maandag en donderdag. 
 
Sportlessen van sportfunctionaris 
De gymlessen op donderdagmiddagen worden 
door Gidion verzorgt. De ene week geeft hij 
groep 3-4-5 les en de andere week groep 
6-7-8. De eerste les was al erg leuk. 
 
Excursie naar kasteel Dussen 
Eigenlijk was het de bedoeling dat de groepen 
7 en 8 naar Woudrichem zouden gaan voor 
een wandeling met de stadsgidsen. Zij hebben 
echter laten weten dat ze dit nu niet zien zitten 
en dat deze groepen ook naar het kasteel 
mogen. U hoort van de eigen leerkracht meer 
informatie over deze excursie. 
 
ANWB Streetwise 
We zijn dit jaar weer aangesloten bij de Parel 
voor een leuke verkeersactiviteit van de 
ANWB. Dit is dinsdagmiddag 29 september. 
Van de eigen leerkracht hoort u nog hoe we dit 
gaan doen.  
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23 september studiedag 
Woensdag 23 september hebben we als 
leerkrachten weer onze eerste studiedag. 
We willen verder gaan met kansrijke 
combinatieklassen. Door een goede effectieve 
directe instructie in te zetten kunnen we meer 
groepen verbinden en hoeven we niet 3 of 
meer verschillende instructies te geven. 

 
 24 september kinderpostzegelactie 
Eigenlijk start de kinderpostzegelactie op 23 
september, maar omdat de kinderen dan vrij 
zijn, mogen ze de volgende dag de 
kinderpostzegels gaan verkopen. 
 
Parro app en ouderportaal ParnasSys 
Als het goed is heeft iedere ouder een 
uitnodiging per mail ontvangen voor de Parro 
app. Met dezelfde gebruikersnaam en 
wachtwoord kunt u ook in het ouderportaal van 
ParnasSys. Hier kunt u o.a. vinden welke 
activiteiten er zijn in dit schooljaar. 
Voorbeeld: 
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Vakantierooster 2020-2021 
Herfstvakantie: 19/10- 23/10 
Kerstvakantie: 21/12-01/01 
Voorjaarsvakantie: 22/02-26/02 
Goede Vrijdag en Pasen: 02/04-05/04 
Meivakantie:26/04-07/05 
Hemelvaart: 13/05-14/05 
Pinksteren: 24/05 
Zomervakantie: 19/07-27/08 
 
Vrije dagen:  
Vrije middag voor kerstvakantie: 18/12 
Vrije middag voor voorjaarsvakantie: 19/02 
Vrije middag voor zomervakantie:16/07 
Vrije dag na playbackshow in feestweek: 02/07 
Studiedagen: 23/09, 11/11, 03/03 

 
 
Team CBS De VerreKijker 
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