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19-23 oktober herfstvakantie 
28 oktober bezoek Biesboschmuseum groep 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 276 Heer wijs mij 
Uw weg ( Sela) 
 
Bijbelverhalen: Gaat God nog mee?Mozes 
gaat opnieuw de berg op en krijgt van God 
nieuwe stenen platen. 
Bij God mag je altijd opnieuw beginnen, want 
God is genadig en trouw. 
 

 
Fietsverlichtingscontrole 
Dinsdag 27 oktober fiets meebrengen naar 
school!! 
Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer 
in en is het een stuk vroeger donker. Erg 
belangrijk dat de verlichting van je fiets dan 
helemaal op orde is. Uit onderzoek blijkt dat bij 
meer dan 75% van alle verkeersongevallen 
met fietsers, dit veroorzaakt wordt doordat de 
verlichting van de fiets niet brandde.Zorg dat je 
opvalt met goede verlichting en liefst ook nog 
reflectoren. 
Dinsdag 27 oktober hebben we onze jaarlijkse 
fietscontrole. Het is de bedoeling dat alle 

kinderen op de fiets komen deze dag. ‘s 
Morgens van 11.00-11.30 uur zijn de groepen 
1-2-3 aan de beurt. ‘s Middags vanaf 13.00 uur 
de andere groepen. De mobiele fietsenmaker 
van fietsned uit Giessen zal aanwezig zijn om 
meteen kleine reparaties uit te voeren. 
 

 
 
Groep 1-2-3 
Met groep 1-2-3 is er de afgelopen weken veel 
gewerkt over ridders en kastelen, omdat het in 
de kinderboekenmaand gaat over “..en toen” 
Er zijn schilden geknutseld en mooie 
punthoeden voor jonkvrouwen. En heel veel 
nieuwe woorden aan de woordenschat van de 
kinderen toegevoegd zoals slotgracht en 
schildknaap.Na de vakantie komt Lonneke 
Bults bij ons stage lopen. Een zogenaamde 
beroepsgerichte stage vanuit de Schans om 
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goed te kunnen ontdekken of het onderwijs 
een richting is waarin ze verder wil. 

 
Groep 4/5: 
Tijdens de Kwinkles ging het over Condor en 
Kalkoen en naar aanleiding van deze les 
hebben de kinderen vanmorgen maskers 
gemaakt van deze twee dieren.  
Condor en Kalkoen communiceren op heel 
verschillende manieren. Doe je als Kalkoen, 
dan zeg je meteen wat je denkt zonder er goed 
over na te denken. Je zegt bijvoorbeeld: ‘Jij 
praat ook altijd door mij heen!’ 

 Zeg je iets op deze manier dan kan de ander 
boos worden of zich niet gehoord voelen. 
Daar bereik je niet zo veel mee. Als je als 
Condor doet, kijk je van een afstand naar wat 
er gebeurt. Je denkt eerst na voordat je wat 
zegt. Je blijft vriendelijk en beschrijft wat er 
gebeurt. Je zegt bijvoorbeeld: ‘Je begint te 
praten terwijl ik nog aan het vertellen ben.’ Als 
je praat op de Condor-manier, dan 
communiceer je op een positieve manier. 
Daardoor zullen er minder snel irritaties 
ontstaan, worden problemen opgelost en zijn 
er minder ruzies.  

 
Terugblik cursus Novilo 
Afgelopen woensdagmiddag hadden we met 
de teamleden van de Sprankel en de 
VerreKijker onze laatste training van Novilo. 
Dit was een training via ZOOM, omdat we 
helaas niet meer fysiek bij elkaar kunnen zijn 
met grotere groepen.Novilo traint schoolteams 
om het onderwijs nog beter af te kunnen 
stemmen op kinderen die meer- of 
hoogbegaafd zijn. Afgelopen woensdag kregen 
we tips en voorbeelden hoe we er voor zorgen 
dat we ook voldoende tijd vinden in ons rooster 
om deze kinderen de aandacht te geven die ze 
nodig hebben, maar hen ook te leren om 
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zelfstandig verder te kunnen werken, zoals 
met het TASC model. 

 
 
 
Bedankt Tonnie van Andel 
Jarenlang bracht Tonnie oud papier dozen 
naar onze school. Ideaal om het vele oud 
papier iedere week in te kunnen verzamelen. 
Nu we echter een papiercontainer hebben 
gekregen zijn de doosjes niet meer nodig. 
Super bedankt Tonnie en als we toch een keer 
dozen nodig hebben doen we graag een 
beroep op je. 
Voor de laatste keer staan de dozen klaar voor 
het ophaalmoment van 20 oktober. 

 

 
 
Even een grapje tussendoor: Van aap, noot, 
mies gaan we nu naar aap, noot, nies! 
Gelukkig hebben we nog geen besmettingen in 
onze school en kunnen we nog alle dagen de 
kinderen lesgeven. Een aantal leerkrachten 
heeft zich al wel laten testen ivm 
verkoudheidsklachten, maar deze waren 
gelukkig negatief.  
Scholen in de omgeving, moesten helaas wel 
sluiten of moesten groepen naar huis sturen, 
omdat er geen vervanging was.  
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We begrijpen best dat u zich zorgen maakt 
over het risico om besmet te raken of andere 
kwetsbare mensen te kunnen besmetten. U 
mag erop vertrouwen dat we telkens opnieuw 
zorgvuldig zullen afwegen of uitstapjes en 
gastlessen voldoende veilig zijn.De school 
wordt nog elke schooldag extra goed schoon 
gemaakt. De kinderen wassen hun handen 
extra vaak en drogen af met papieren doekjes. 
Kinderen blijken nog steeds minder snel ziek 
te worden en de ziekte ook minder door te 
geven. Volwassenen daarentegen zijn wel veel 
besmettelijker en worden ook meestal veel 
zieker. Helaas mogen we daarom ouders zo 
min mogelijk toelaten in de school. Dit 
betekende geen inloopmoment voor ouders, 
maar schroom niet als u toch een belangrijke 
vraag hebt aan de leerkracht om via de mail 
hiervoor een afspraak te maken met de 
leerkracht. 
 
Bezoek Biesboschmuseum 
Woensdag 28 oktober gaan de groepen 7 en 8 
naar het Biesboschmuseum in het kader van 

75 jaar bevrijding. Ook dit uitstapje wordt 
Corona Proof uitgevoerd. We zijn de enige 
school in het hele gebouw en de enige school 
in de bus die ons bij school komt ophalen.  
 
Afscheid Hennie 
Het is (helaas) bijna tijd om afscheid te gaan 
nemen van Hennie. Ondanks alle maatregelen 
rondom Covid-19, willen we dit niet zomaar 
voorbij laten gaan en zijn we een 'coronaproof' 
afscheid aan het realiseren. De kinderen 
krijgen vandaag een papier mee waarin het 
één en ander vermeld staat. Mocht u vragen 
hebben dan kunt u contact opnemen met één 
van de schoolambassadeurs. 
 
Schoolcollecte 
Woensdag 18 november aanstaande is het 
weer zover, de jaarlijkse schoolcollecte. Deze 
collecte is nodig om de school in stand te 
kunnen houden. Onze basisschool is een 
kleine school en hierdoor is alles in verhouding 
duur. Uw bijdrage zorgt er mede voor dat wij 
als school kunnen blijven bestaan.  
Dit jaar kunnen wij het geld goed gebruiken 
voor extra chromebooks.  
Vandaag hebben de kinderen een brief 
meegekregen met wat aanvullende informatie. 
Wij bevelen de schoolcollecte van harte bij u 
aan en hopen op uw steun. 
 
Sjors sportief 
Deze week kregen alle kinderen een leuk 
boekje mee vol met sportactiviteiten. In de 
bijlage vindt u nog een flyer om dit boekje ook 
thuis extra onder de aandacht te brengen. 
 
Team CBS De VerreKijker 
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