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donderdag 4 november 2021

Voor u ligt alweer de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. 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

15 t/m 19 november voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8

24 november schoolkrant en schoolcollecte

3 december Sinterklaasviering

23 december kerstviering in de klas

24 december alle kinderen ‘s middags vrij

24 december herdertjestocht

25 dec t/m 10 januari kerstvakantie

12 januari Nieuwjaarsborrel
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Lied van de week
Week 44 ■
01/11 - 07/11

OTH 352 (Gez.304)
God is getrouw, Zijn plannen falen niet

Week 45 ■
08/11 - 14/11

OTH 149 (Opwekking 123)
Groot is Uw trouw, o Heer

Week 46 ■
15/11 - 21/11

OTH 475
Als je bidt zal Hij je geven

Week 47 ■
22/11 - 28/11

OTH 545
Tot zeven maal zeventig maal

Week 48 ■
29/11 - 05/12

OTH 97 (Gez. 125)
O kom, o kom, Immanuël

Bijbelverhalen
Week 45 (08/11 - 12/11) – Jij hebt talent Genesis 41: 9-57 en Genesis 42
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven jaren van
hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De
hongersnood slaat ook toe in Kanaän, waar Jozefs vader en broers wonen. De broers gaan
naar Egypte omdat ze gehoord hebben dat daar graan is.

Week 46 (15/11 - 19/11) – Kan ik je vertrouwen? Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13
Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste broer
Benjamin meekomt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar vertrouwen?
Jozef laat een zilveren drinkbeker in de bagage van zijn broers verstoppen en beschuldigt
hen van diefstal.

Week 47 (22/11 - 26/11) – Is het nu goed? Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46
Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun jongste broertje Benjamin. Jozef huilt
en maakt zich bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te komen
wonen.

Week 48 (29/11 - 03/12) – Kom maar Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17
Naömi gaat naar Betlehem en Ruth gaat met haar mee. ‘Kom maar’, zeggen ze tegen elkaar.
Samen gaan ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In Betlehem mag Ruth aren zoeken op
het land van Boaz. Zo wordt in Betlehem zichtbaar dat God voor mensen zorgt.

Informatieavond andere schooltijden 29 november
Omdat er vorige week veel nieuwe coronauitbraken waren is in overleg met bureau
Leeuwendaal besloten om de informatieavond over andere schooltijden te verzetten naar 29
november.



Week van de mediawijsheid 5 t/m 12 november
De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) heeft
dit jaar als thema: Samen Sociaal Online. Het afgelopen jaar zijn
we massaal online gegaan. We ervaren veel plezier en gemak
van ons gebruik van online media. We werken en leren op
afstand en houden contact met familie en vrienden. Maar de
online wereld staat ook onder druk, bijvoorbeeld door haat,
nepnieuws en cybercriminaliteit. Hoe ervaar jij sociale media?
Voel jij je er verbonden en veilig? En hoe denk jij dat we het
online samen sociaal kunnen houden?

Schoolkerkdienst 7 november gaat niet door
De schoolkerkdienst van zondag 7 november gaat helaas niet door. Door de nog geldende
coronamaatregelen ziet de organisatie het niet zitten dit op een goede manier te regelen.

Voortgangsgesprekken week 15 t/m 19 november
In de week van 15 t/m 19 november staan de voortgangsgesprekken voor de leerlingen uit
groep 1 t/m 8 gepland. De leerkrachten nemen contact met ouders op wanneer een
voortgangsgesprek nodig is. Dit is dus niet bij ieder kind het geval. Ouders mogen ook
contact opnemen met de leerkracht als er behoefte is aan een voortgangsgesprek tijdens
deze week. In overleg wordt een tijdstip afgesproken.

Schoolcollecte en schoolkrant
Woensdag 24 november a.s. komen wij weer bij u langs de deur met de
schoolcollecte.In de bijlage van deze nieuwsbrief leest u hier meer over. De
opbrengst van dit jaar gaat naar de aanschaf van materialen voor bewegend leren
en een deel gaat naar het 100-jarig jubileumfeest in 2022. Ook ontvangt u op
deze dag de schoolkrant.

Herdertjestocht 24 december
Dit jaar wordt er een herdertjestocht gehouden in plaats van een viering in de kerk. De
herdertjestocht wordt gehouden op 24 december, kerstavond. Verdere informatie krijgt u in
de komende weken, maar zet deze datum vast
in uw agenda!

Nieuwjaarsborrel 12 januari
We zijn gewend om ieder jaar een gezellig moment te hebben met elkaar als team en
ouders om het nieuwe jaar in te luiden. Ook hoppas is hierbij aanwezig.



De nieuwjaarsborrel van het komende jaar staat gepland op woensdag 12 januari. De avond
begint om 20.00 uur en zal plaatsvinden op school. U bent van harte welkom!

Servicepunt van de bibliotheek
Het servicepunt van de bibliotheek is weer geopend. Als
inwoner van Waardhuizen of Uitwijk kunt u in de school uw
gereserveerde boeken ophalen en terugbrengen en is er een
kleine collectie boeken aanwezig die u kunt lenen. De
openingstijden zijn maandag, dinsdag en donderdag van 8.00
tot 9.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur. Let op het dragen van een mondkapje is op dit
moment net als in de ander bibliotheken in dit servicepunt vereist.

Oproep filmman/filmvrouw
Voor het 100-jarig bestaan van onze school zijn we op zoek naar iemand die
handig is met beeldbewerking en een goede camera (liefst professioneel of
semi-professioneel) heeft voor het maken van filmopnames. Denkt u hierin iets
te kunnen betekenen voor ons, mail dan naar marloes.rietveld@destroming.eu.

Handen wassen
Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 2 november jl. en de toename van het
aantal coronabesmettingen hebben we de maatregel van extra handen wassen weer
ingevoerd. De kinderen zullen bij binnenkomst en na elk pauzemoment hun handen wassen.

Herinnering Ouderbijdrage 2021/2022
Als school vragen wij van alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze bijdrage is
vrijwillig, maar voor de school onmisbaar. Om bepaalde activiteiten te bekostigen is er een
vrijwillige ouderbijdrage. U moet hierbij denken aan onder meer het sinterklaasfeest, de
kerstviering, de paasmaaltijd, een cadeautje voor de jarige teamleden, een bijdrage aan het
schoolreisje, e.d. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021/2022 bedraagt € 25,-- per
kind. Dit bedrag is exclusief de schoolreis, het schoolkamp en het schoolzwemmen.
Kinderen die na 1 januari bij ons op school komen betalen de helft van de ouderbijdrage.
U kunt de ouderbijdrage storten op IBAN NL59 RABO 0301563942 onder vermelding van
Ouderbijdrage 2021/2022 en de naam van uw oudste kind.

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 kerstvakantie
verwachten we de controle wel weer uit te voeren.

Vakantierooster 2021-2022
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
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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 nog onbekend
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 17 januari
- Donderdag 10 maart
- Donderdag 14 april
- Dinsdag 19 april
- Donderdag 16 juni

Pareltjes van de maand oktober
Kind van de maand: Anne van der Nat

1. Wat maakt je blij?
Als ik iets nieuws krijg van mijn vader en moeder, zoals een
nieuwe jas.

2. Als alles kan, wat zou jij dan willen doen in de vakantie en
waarom?
Zwemmen, want dat vind het allerleukste.

3. Wat is er leuk aan je vrienden?
Een vriendin die veel praat en vertelt over zichzelf.

4. Welk eten zou je elke dag wel willen eten?
Pizza met kaas.

5. Waar ben jij heel goed in?
Pony’s verzorgen.

6. Wat vind je de leukste dag van de week en waarom?
Vrijdag, omdat we dan ook altijd gaan turnen en dan doen we ook leuke dingen,
zoals knutselen.

7. Waar kijk je naar uit als je wakker wordt?
Op een schooldag heb ik altijd zin in rekenen. In het weekend
kan ik lekker uitslapen.

8. Wat wil je later worden?
Dierenarts, want ik hou heel erg van dieren.

9. Welke vakantieplek vond je het leukst en waarom?
IJsland, omdat er veel bergen zijn. .

10. Welk persoon laat je het meest lachen?
Mijn vader, want die maakt veel grapjes.

11. Als je een wens zou mogen doen, welke zou het dan zijn?
Ik zou heel graag een eigen pony willen.



12. Als je een superkracht mocht kiezen; wat zou je kiezen en waarom?
Ik zou wel willen vliegen, want dan kun je overal snel naar toe.

13. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen?
Een ponyverzorgster.

14. Als je met iemand uit de geschiedenis zou kunnen praten, met wie zou je dat dan
willen? Wat zou je hem vragen?
Een reus uit een sprookje, want dat lijkt me grappig, omdat je groot bent en makkelijk
peren kunt plukken.

15. Als je naar een onbewoond eiland zou gaan, wie en wat neem je dan mee?
Carola, mijn kat en mijn kleren.

Anne, bedankt voor je interview!
In het volgende VerreKijkertje is weer iemand anders aan de beurt.

Fietscontrole
We kunnen terugkijken op een goede fietsverlichtingscontrole. Bijna iedereen had zijn fiets
bij zich. Gelukkig was FietsNed aanwezig om eventuele kapotte lampjes te repareren. We
kunnen in deze donkere dagen weer veilig de weg op!

Schrijfles in groep 1 en 2
Groep 1-2 is bezig geweest met een goede pengreep. We hebben een versje geleerd om
ons erbij te helpen.
Tok, tok, tok
Wat zie ik daar?
Een stok?
Pik, pik, pik
Met mijn bek
En een draai op de juiste plek
Hier mijn bek, daar mijn poot
Zo schrijf ik met mijn potlood

Strikdiploma
Hoera! Bregje en Fayen hebben hun
strikdiploma gehaald! Van harte gefeliciteerd!

Taalles in groep 4/5
In groep 4 en 5 hebben we met de taallessen gewerkt aan tegenstellingen en de
alfabetische volgorde.
We hebben op een leuke manier geoefend door memory te doen met tegenstellingen en
tegenstellingen te omschrijven.



Ook moesten we in tweetallen 5 plaatjes met woordjes op de juiste alfabetische volgorde
leggen. Aan het einde van de lessen hebben we prachtige zinnen geschreven. Groep 4
heeft zinnen gemaakt met een tegenstelling erin en groep 5 maakte prachtige zinnen waarin
ze, als de zin af was, het woordje onderstreepten dat als eerste kwam als je ze op
alfabetische volgorde zou zetten.

Voorleeswedstrijd groep 6/7/8
Een aantal leerlingen uit groep 6/7/8 heeft meegedaan aan de
voorleeswedstrijd.
We hebben mooie, grappige en spannende verhalen gehoord. Met de
complimenten van de klas en de juf 👍👍.
Suze is de winnares van groep 6 en Roos is de
winnares van groep 7/8. Gefeliciteerd! Superknap
van jullie!

Team CBS De VerreKijker


