Het VerreKijkertje

Waardhuizen 38 - 4287 LS Waardhuizen – 0183 441303
directie.deverrekijker@destroming.eu - teamleiders.deverrekijker@destroming.eu
donderdag 2 september 2021

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Vanaf nu verschijnt dit ‘VerreKijkertje’ op
de eerste donderdag van iedere maand. In het VerreKijkertje leest u onder andere allerlei
algemene zaken rondom onze school, activiteiten die we hebben gehad of nog gaan doen,
de liederen die we zingen en de bijbelverhalen die we vertellen.
Belangrijke data
8 september informatieavond groep 1-2-3
16 september autoloze schooldag
23 september schoolreis
29 september kinderpostzegelactie
4 oktober continu lesrooster alle lln eten op school en zijn om 14.00 uur uit
6 oktober start kinderboekenweek
6 oktober studiedag leerkrachten alle leerlingen vrij
7 oktober nieuwsbrief VerreKijkertje
18 oktober herfstvakantie
Lied van de week
Week 35 ■
OTH 50 (Opwekking 54)
Looft de Here alle gij volken
30/08 - 05/09

Week 36 ■
06/09 - 12/09

OTH 485 (Opwekking voor Kids 185)
De Here Zegent jou

Week 37 ■
13/09 - 19/09

OTH 167
Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Week 38 ■
20/09 - 26/09

OTH 69 (Opwekking 518)
Heer, U doorgrondt en kent mij

Week 39 ■
27/09 - 03/10

OTH 211 (Opwekking 176)
U bent mijn schuilplaats, Heer

Bijbelverhalen
Week 35 (30/08 - 03/09) – Kun je kiezen? Genesis 24 en 25: 19-34
De knecht van Abraham gaat op reis om een vrouw te zoeken voor Isaak. Bij de bron
ontmoet hij Rebekka en zij gaat met hem mee. Later krijgt Rebekka twee kinderen: Jakob en
Esau. De Heer vertelt haar dat het twee volken zijn en dat de oudste de jongste zal dienen.
Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jakob in ruil voor een kom soep.
Week 36 (06/09 - 10/09) – Er zit een luchtje aan Genesis 27: 1-46
Isaak wordt oud en wil zijn zoon de zegen geven. Jakob doet zich voor als Esau en krijgt zo
de zegen van de oudste. Esau is woedend op zijn broer.
Week 37 (13/09 - 17/09) – Zeg jij ook ja? Genesis 28: 10-22 en 29: 1-20
Jakob vlucht de woestijn in. Als hij bij Betel ligt te slapen, ziet hij een ladder naar de hemel en
engelen die naar boven en beneden gaan. De Heer belooft dat hij Jakob zal beschermen. Na
een lange reis komt Jakob bij zijn oom Laban terecht, waar hij verliefd wordt op Rachel. Als
hij zeven jaar voor Laban werkt, mag hij met Rachel trouwen.
Week 38 (20/09 - 24/09) – Tel ik mee? Genesis 29: 21-35 en 30: 1-24
Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de dochter van Laban. Maar op de ochtend na de
bruiloft ontdekt hij dat niet Rachel de bruid is, maar haar oudere zus Lea. Vervolgens trouwt
Jakob ook nog met Rachel en belooft hij nog eens zeven jaar voor Laban te zullen werken.
Week 39 (27/09 - 01/10) – Is dit eerlijk? Genesis 30: 25-43 en 31: 17-24
Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de geboorte van Jozef zegt Jakob tegen
Laban dat hij terug wil gaan naar het land waar hij vandaan komt. Ze maken een afspraak
over de verdeling van de kudde: de zwarte en gevlekte dieren zijn voor Jakob. Jakob legt
takken in de drinkbakken, waardoor veel gevlekte dieren geboren worden.

Start schooljaar
Juf Hennie is weer terug op de VerreKijker en anderhalve dag aanwezig als directrice.
Juf Chelina zal dit schooljaar niet meer aanwezig zijn als onderwijsassistent, maar zij zal 3
ochtenden gaan lesgeven aan groep 3 en 6.
Juf Marloes begint dit schooljaar weer terug van haar ouderschapsverlof. Zij zal de functie
van teamleider op zich gaan nemen in combinatie met leerlingbegeleiding.

Juf Geertje krijgt per 1 oktober uitbreiding van haar uren en zal dus vaker op onze school
aanwezig zijn.
Juf Helga is dit schooljaar niet meer werkzaam als groepsleerkracht. Zij zal samen met juf
Marloes de functie van teamleider invullen. Daarnaast zal ze invalwerk of leerlingbegeleiding
gaan doen.

Teamleiders
Nu juf Hennie niet meer de hele week aanwezig is en haar taken deels overgenomen
worden door de teamleiders vraagt u zich misschien af wie u voor welke zaken mag
benaderen. Juf Marloes en juf Helga werken ondersteunend voor juf Hennie. Dit betekent
dat zij ook aanspreekpunt zijn. Al uw vragen kunt u ook aan hen stellen. Daarnaast hebben
de teamleiders taken als het opstellen van rooster, onderhouden van de Parro-app,
verzorgen van de nieuwsbrief en allerlei praktische zaken omtrent het reilen en zeilen op de
werkvloer.

Aanwezigheid directie en aanspreekpunt bij afwezigheid directie
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

juf Marloes ochtend
juf Ramona middag
juf Hennie, juf Marloes en juf Helga
juf Helga
juf Helga ochtend
juf Hennie middag
juf Ramona

Op de momenten dat de directie niet aanwezig is zal juf Ramona het aanspreekpunt zijn
voor kleine zaken.
U kunt ons natuurlijk ook altijd mailen. Onze mailadressen zijn;
juf Hennie
directie.deverrekijker@destroming.eu
juf Marloes en juf Helga
teamleiders.deverrekijker@destroming.eu

Informatie voor de groep en oudervertelgesprekken
In de week van 6 t/m 10 september ontvangen de ouders van leerlingen uit groep 4 t/m 8
een informatiebrief over de groep.
Op woensdag 8 september hebben de ouders van leerlingen uit groep 1/2/3 een
informatieavond. Via juf Minette ontvangt u hier meer informatie over.
In week 36, 37 en 38 worden de oudervertelgesprekken gehouden. Via de groepsleerkracht
hoort u welke dagen dit zijn. Voorafgaand aan deze gesprekken voeren de leerkrachten in
deze eerste weken met ieder kind een individueel gesprek. Tijdens dit kindgesprek krijgt uw
kind de gelegenheid iets te vertellen aan de juf wat hij/zij belangrijk vindt. Zodat hun juf dit
weet. Ook kan o.a. gesproken worden over leerdoelen, wat uw kind van dit schooljaar
verwacht of wat zijn/haar kwaliteiten zijn.
De kinderen uit groep 6, 7 en 8 mogen ook mee tijdens deze oudervertelgesprekken.

Sportlessen van sportfunctionaris
De gymlessen op donderdagmiddagen worden door juf Suzanne
verzorgd. Ze geeft om de 2 weken lessen aan groep 3-4-5 en
groep 6-7-8. We vragen de kinderen omgekleed naar school te
komen, zodat er zo min mogelijk gymtijd verloren gaat.

29 september kinderpostzegelactie leerlingen groep 7 en 8
De kinderpostzegelactie start op 29 september. De
leerlingen van groep 7 en 8 zijn die dag om 12.00 uur uit.

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie: 18/10- 22/10
Kerstvakantie: 24/12-07/01
Voorjaarsvakantie: 28/02-04/03
Goede Vrijdag en Pasen: 15/04-18/04
Meivakantie:25/04-06/05
Hemelvaart: 26/05-27/05
Pinksteren: 06/06
Zomervakantie: 11/07-19/08

Vrije dagen
Vrije middag voor kerstvakantie: 24/12
Vrije middag voor voorjaarsvakantie: 25/02
Vrije middag: 08/02
Vrije dag na playbackshow in feestweek: datum volgt nog
Studiedagen: 06/10 en 23/03

Continurooster
Op de volgende dagen draaien we een continurooster en zijn de leerlingen om 14.00 uur uit.
- Maandag 4 oktober
- Maandag 17 januari
- Donderdag 10 maart
- Donderdag 14 april
- Dinsdag 19 april
- Donderdag 16 juni

Luizencontrole
Ivm de hygiëne wegens het coronavirus is er voorlopig nog geen luizencontrole. Wilt u zelf
thuis regelmatig controleren. We horen het graag als u iets constateert. Na de herfstvakantie
verwachten we de controle wel weer uit te voeren.

Koptelefoons
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen dit schooljaar een eigen
luxere koptelefoon om deze te gebruiken bij het werken op hun
chromebooks. In principe gaan we ervan uit dat ieder kind hier tot

het einde van hun schoolloopbaan mee kan doen, mits hier zorgvuldig mee omgegaan
wordt. Wanneer een koptelefoon kapot gaat door onzorgvuldig gedrag zal deze niet meer
automatisch vervangen worden en zult u, als ouder, zelf een nieuwe moeten aanschaffen.
Dit kan ook via school geregeld worden.

Gouden weken
De beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een fijne
sfeer in de klas. Juist in de eerste zes weken van het schooljaar is de invloed van de leraar
op de groep van groot belang. Daarom besteden wij in die eerste weken veel aandacht aan
een positieve relatie met de leerlingen. We doen dit door
groepsactiviteiten in te zetten, maar de leerkracht zal ook een
kindgesprek met uw kind hebben. Ieder kind zal daarvoor door één van
de groepsleerkrachten 15 minuten uit de klas gehaald worden.

Overgebleven maatregelen corona
In onze eerdere berichtgeving via de Parro-app hebben we aangegeven
dat ouders niet zonder dringende reden de school in mochten. We
wilden hiermee voorkomen dat (zeker bij de start van het schooljaar) er grote groepen
mensen bij elkaar zouden komen in de school.
We willen u laten weten dat u zich vrij mag voelen de school binnen te lopen om iets te
melden aan de leerkracht of om bijvoorbeeld een traktatie binnen te brengen. Deze hoeft
vanaf nu niet meer verpakt te zijn.
Mocht het om de één of andere reden toch te druk zijn binnen, zou u dan even willen
wachten of op een later moment terug willen komen?
Het brengen en ophalen van groep 1/2/3 bij de deur van het achterplein blijft gehandhaafd.
We hopen hiermee de 'spontane' gesprekjes weer nieuw leven in te blazen. Wees welkom!

Autoloze schooldag
Donderdag 16 september doen we mee met de actiedag Autoloze schooldag. We willen dat
zoveel mogelijk kinderen deze dag, lopend, fietsend of met hun step naar school komen.
Zonder auto’s bij de school wordt de verkeersveiligheid enorm vergroot. Doet u mee!?

Pareltjes van de maand augustus
Jaaropening
Een opening met als centraal thema: de boom.
Een boom? Wat is er nou bijzonder aan een boom? Die
staan er zat hier in Waardhuizen.
Als die boom op de juiste plek geplant wordt, maakt hij
diepe wortels aan en staat hij zo vast als een huis. Wij
mogen zijn als een boom, geplant aan waterstromen.
Zelfs als er harde winden waaien, en we denken dat we
het niet houden, hebben we wortels die dieper gaan dan
onze problemen. Als we dicht bij God blijven, wil hij ons
overstromen met al het goede. We mogen dan vrucht
dragen en daarvan uitdelen.

We hebben ook een filmpje gezien over drie bomen. Alle drie de bomen hadden grote
dromen voor hun toekomst. De één wilde een geweldige schatkist worden vol met de
duurste schatten. De ander wilde dat zijn hout gebruikt werd voor een machtig zeilschip dat
over wilde zeeën kan varen. De derde boom wilde de grootste boom worden zodat hij alle
mensen kon wijzen op de hemel.
De bomen raakten in eerste instantie teleurgesteld. De eerste boom werd een voerbak, de
tweede een vissersbootje en uit de derde kwamen twee grote balken op een houtstapel
terecht.
De les die we hieruit mochten leren, is dat we soms niet teleurgesteld moeten zijn als we
denken dat het allemaal niet gaat zoals we willen.
Soms heeft God nog iets heel anders voor ons in petto.
De voerbak, werd namelijk het wiegje van de Verlosser. De vissersboot mocht de Verlosser
vervoeren en de balken, werden het kruis, dat voor altijd naar de hemel mocht verwijzen.

Team CBS De VerreKijker

