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1 oktober start Kinderboekenmaand 
6 oktober continu lesrooster alle lln. eten op school en zijn om 14.00 uur uit 
19-23 oktober herfstvakantie 
28 oktober bezoek Biesboschmuseum groep 6-7-8 
2 november dansvoorstelling voor groep 1-2: “Prinses Amelia is anders” 
11 november studiedag leerkrachten alle leerlingen vrij 
13 november school versieren voor Sinterklaasviering 
18 november schoolcollecte en schoolkrant 
 
Lied van de week: OTH 236 Wees stil voor 
het aangezicht van God 
 
Bijbelverhalen: Dat kun je niet maken! 
Mozes gaat de berg op waar hij praat met de 
Eeuwige. Intussen maken de Israëlieten 
onderaan de berg een gouden kalf dat ze 
kunnen aanbidden als een god. Maar God kun 
je niet zelf maken. Als Mozes terugkomt is hij 
zo boos op het volk dat hij de stenen tafelen 
kapot gooit. Ligt nu het verbond tussen God en 
mensen letterlijk en figuurlijk in scherven? 
Komt dit ooit weer goed? 
 
Groep 1-2-3 
De kinderboekenweek is begonnen en wij zijn 
met onze groep in de Middeleeuwen beland. 
Met name groep 1-2 werken over ridders, 
maar ook groep 3 praat en luistert met ons 
mee. Als inleiding op de kinderboekenweek 
hebben we boekenstoelendans gedaan. Op 
deze manier konden we steeds een nieuw 
boek bekijken. Natuurlijk zaten er ook boeken 
over ridders bij. 
 
Groep 3 is inmiddels al in kern 2 beland. Ze 
kennen de i-e-aa-k-m-p-s-r en de v al heel 
goed. Ook de woorden 

ik-kim-sim-kip-aap-raak-rem en vis kunnen we 
al lezen. 
 
Terugblik 
23 september studiedag 
Woensdag 23 september gingen we weer 
verder met de teamtraining Kansrijke 
Combinatieklassen. Zorgen voor een hoge 
betrokkenheid van alle leerlingen door leuke 
werkvormen in te zetten. Tijdens de uitleg doe 
je het eerst zelf goed voor en iedereen doet 
het na. Bijvoorbeeld de “spellingtrein: 
Luisteren, nazeggen, in stukjes hakken en 
weer nazeggen, nadenken over de 
spellingsregel,opschrijven en meteen 
controleren of je het goed had. Na een korte 
herhaling, zijn we aan de slag gegaan met het 
verbinden van krachtige instructies voor Taal. 
Op 11 november gaan we hier als team weer 
mee aan de slag. 
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Terugblik ANWB Streetwise 
Afgelopen dinsdagmiddag gingen we met alle 
groepen naar Giessen.De groepen 1 en 2 
hadden in het speellokaal van de Parel een 
leerzaam programma over oversteken en 
gevaren in het verkeer. Ze konden ook nog 
even heerlijk buiten spelen op het plein van de 
Parel. 

  
De groepen 3 en 4 hadden een leuk 
programma in de Jager waarbij het ging over 
het belang van het dragen van gordels in de 
auto. Pop Albert vloog telkens bijna de auto uit 
omdat hij zonder gordel wilde zitten.
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De groepen 5 en 6 mochten in een echte auto 
rijden en zelf op tijd remmen. Dit deden ze 
samen met een medewerker van de ANWB. 
Ze  leerden dat de remweg van een auto best 
lang is en dat je daar dus rekening mee moet 
houden.

 

 
 
De groepen 7 en 8 gingen met hun eigen fiets 
een parcours rijden waarbij het ging om 
behendigheid en balans.
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Bedankt ( groot)ouders die ons wilden 
vervoeren of mee hebben gefietst. En grote 
dank aan de Parel. Als kleine school is het erg 
lastig om een grote verkeersactiviteit als 
ANWB Streetwise naar Waardhuizen te laten 
komen, door de prettige samenwerking met de 
Parel lukt dit wel! 
 
Start Kinderboekenmaand 
1 oktober startte de Kinderboekenmaand met 
het thema “..en toen”. Het gaat over 

geschiedenis en verhalen die zich toen 
afspeelden. De kinderen hebben al kennis 
gemaakt met leuke ridderverhalen, spannende 
oorlogsboeken en nog veel meer. In de 
groepen werd de Kinderboekenmaand 
feestelijk geopend met een zogenaamde 
Boekendans. Als de muziek klinkt ga je langs 
de boeken dansen, stopt de muziek dan pak je 
het boek waar je bij staat en ga je even rustig 
lezen. Aan het eind vertel je welk boek jou het 
leukste lijkt en waar het over gaat.
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Nieuwe juffen 
Even voorstellen: Juf Vivian 
Ik ben Vivian Hobé en woon met mijn man 
Marc en dochter Charlotte in Sleeuwijk. 
Sinds 1 september werk ik als 
onderwijsassistente op de Verrekijker. 
Vanaf deze week kunt u mij tegenkomen op 
dinsdagochtend, woensdagochtend en 
vrijdagochtend. 
Ik zal zowel klassen ondersteunend als 
individueel met verschillende leerlingen 
werken. 
Mijn hart ligt al van jongs af aan bij kinderen en 
heb op verschillende gebieden met kinderen 
van verschillende leeftijden gewerkt. 
Ik ben inmiddels 4 weken op school en merk 
dat ik de kinderen al best een beetje begin te 
leren kennen en het al een beetje vertrouwd 
begint te voelen. 
Dat is fijn, want juist de band met de kinderen 
is voor mij heel belangrijk om samen met hen 
op te trekken en hen dingen te leren. 
Door de tijd heen zullen u en ik elkaar vast 
ontmoeten en leren kennen. Heel graag 

tot ziens. Ik kijk uit naar een leuke, 
leerzame tijd op de Verrekijker! 

 
 
 
Team CBS De VerreKijker 
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