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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: Dank U voor de 
wonderen die gebeuren OTH 482 
 
Bijbelverhalen: Hoe kunnen we verder? 
De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte, maar 
daarmee zijn ze er nog niet lang niet. Keer op 
keer dreigen ze vast te lopen in de woestijn. 
Een zee waar ze niet om heen kunnen, gebrek 
aan water en voedsel: maar steeds opnieuw is 
God degene die hen verder helpt! 
We leren de kinderen dat het leven niet altijd 
gemakkelijk en leuk is, maar dat God wel 
eeuwig trouw is. 
 
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. 
De kinderen zijn deze dag vrij!! 
 
23 september kinderpostzegelactie 
De kinderen uit de bovenbouw vonden het erg 
vervelend dat ze pas een dag later de 
kinderpostzegels mogen gaan verkopen. We 
hebben daarom afgesproken dat ze deze al 22 
september meekrijgen, maar dan pas 23 

september vanaf 12.00 uur mogen gaan 
verkopen. 
 
Juf Marloes op bezoek met Mare 
Vanmorgen kwam juf Marloes met baby Mare 
naar school om haar te laten zien aan ons. 
Wat een mooi, klein, lief meisje is ze! We 
hadden een leuke opbergbak beschreven met 
alle namen van de kinderen en nog wat extra 
cadeautjes gekocht. 

 
 
Excursie naar kasteel Dussen 
De kinderen uit groep 5 en 6 zijn deze week 
naar kasteel Dussen geweest. Het was een 
leuke en leerzame ochtend. We hebben van 
alles gezien en gehoord over de geschiedenis. 
Dank aan de ouders die ons wilden vervoeren! 
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ANWB Streetwise chauffeurs gevraagd 
We zijn dit jaar weer aangesloten bij de Parel 
voor een leuke verkeersactiviteit van de 
ANWB. Dit is dinsdagmiddag 29 september. 
Omdat we om 13.00 uur al op de Parel 
verwacht worden blijven alle kinderen op 
school eten en gaan we om 12.40 uur 
vertrekken richting Giessen.We zoeken nog 
chauffeurs voor de groepen 1-4. Wie geeft zich 
op? Graag bij juf Hennie. Vanaf groep 5 gaan 
de kinderen fietsen onder begeleiding van de 
juf en een ouder.Wilt u meefietsen dan ook 

graag opgeven bij  juf Hennie.

 
Nieuwe juffen 
Even voorstellen: Juf Daphne 
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Graag stel ik me aan u voor… 
Ik ben Daphne Verwoerdt, woonachtig in 
Sleeuwijk met mijn vriend Randal en dochter 
Floor. 
Dit schooljaar geef ik samen met juf Ramona 
les in groep 4/5 op maandag en donderdag. 
 
Bij de Marnix Academie (PABO) heb ik een 
geschiktheidsonderzoek voor het werken als 
leerkracht goed afgerond en daarom mag ik nu 
lesgeven binnen het primair onderwijs. 
Ik hoop binnen twee jaar mijn officiële 
bevoegdheid te halen. 
 
De afgelopen drie weken heb ik de kinderen 
van groep 4/5 goed leren kennen. Het is een 
leuke klas en er heerst een prettige sfeer in de 
groep. 
Vanwege de Coronamaatregelen heb ik geen 
kennis kunnen maken met de ouders van de 
kinderen. 
Een aantal ouders heb ik al wel 
gezien/gesproken. Gedurende het schooljaar 
komt dat vanzelf verwacht ik. 
Ik heb heel veel zin in komend schooljaar en ik 
hoop veel te leren. 
En hopelijk leren 
de kinderen ook 
veel van mij;-) 
 
 
Kwinknieuws 
Gouden Weken 
De start van het 
schooljaar is een 

belangrijk moment voor een groep. De eerste 
weken bepalen het succes voor de rest van 
het jaar. Ontwikkelt een groep zich tot een 
positieve, neutrale of negatieve groep?  
Tijdens deze gouden weken besteden wij extra 
aandacht aan het creëren van een gezellige, 
veilige groep met behulp van energizers (korte 
(bewegings)spelletjes) en coöperatieve 
werkvormen (werkvormen waarbij je 
samenwerkt) 
 
Regel van de week 
We gaan dit schooljaar werken met de regel 
van de week. Om de twee weken wordt er een 
nieuwe centrale regel geïntroduceerd waar we 
in die weken extra op gaan letten.  De regels 
wordt zichtbaar opgehangen in de klassen en 
er hangt er ook één op het prikbord in de hal 
Hieronder leest u de regels voor de komende 
weken 
 

31 aug - 4 sept 
7 - 11 sept  

Ruim je eigen 
rommel op, want 
een nette school is 
top! 

14 - 18 sept 
21 - 25 sept 

Wij laten merken, 
hoe rustig we 
kunnen 
(samenwerken) 

28 sept - 2 okt 
5 - 9 okt 

Iedereen voelt zich 
op zijn best, als 
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niemand wordt 
gepest 

 
Week van het Pesten 

In de Week Tegen Pesten 2020 (van 21 t/m 25 
september) staat het aanpakken van pesten 
en het werken aan een veilige school centraal. 
Dit jaar is het motto Samen aan zet. Op school 
besteden wij hier ook aandacht aan. 
 
Groep 4/5: 
We hebben al hard gewerkt de afgelopen 
weken. We zijn begonnen met herhaling uit het 
vorige leerjaar, maar inmiddels zijn we goed 
gestart in de methodes van groep 4 en 5. 
Groep 5 werkt dit schooljaar met rekenen voor 
het eerst op de Chromebooks. Wat gaat dat al 
goed! Ze zijn al druk bezig geweest met de 
getallen t/m 1000. Groep 4 werkt hard aan de 
getallenlijn t/m 100. We hebben al geoefend 
met voorzetsels, nieuwe woorden geleerd 

tijdens de woordenschatlessen, een cupcake 
geknutseld met daarop onze naam en 
verjaardag, gezwommen, gegymd en 
daarnaast hebben we ook nog tijd gehad om 
lekker even te ontspannen en spelen. 
 

 
 
 
Team CBS De VerreKijker 
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