Het VerreKijkertje

Waardhuizen 38 - 4287 LS Waardhuizen – 0183 441303
directie.deverrekijker@destroming.eu - teamleiders.deverrekijker@destroming.eu
donderdag 7 oktober 2021

Voor u ligt de tweede 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
18 oktober herfstvakantie
27 oktober informatie-avond andere schooltijden
3 november schoenendoosactie Hope&Serve
15 t/m 19 november voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8
3 december Sinterklaasviering
22 december Kerstviering
24 december alle kinderen ‘s middags vrij

Lied van de week
Week 40 ■ 04/10 10/10

OTH 291 (Opwekking 42)
‘k Stel mijn vertrouwen

Week 41 ■ 11/10 17/10

OTH 251
Als alles duister is

Week 43 ■ 25/10 31/10

OTH 399 (NLB 913)
Wat de toekomst brenge moge

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

Bijbelverhalen
Week 40 (04/10 - 08/10) – Maken we het goed? Genesis 31: 25-35, 31: 43-54 en 32: 1-22
Jakob is vertrokken zonder dat Laban het wist. Daarom komt Laban achter Jakob en zijn
gezin aan – maken ze het goed? Als Jakob verder trekt komt Esau hem tegemoet. Hij heeft
vierhonderd man bij zich. Jakob stuurt geschenken aan Esau. Zullen zij het goed kunnen
maken?
Week 41 (11/10 - 15/10) – Hoe sterk ben jij? Genesis 32: 23-33, 33: 1-11 en 35: 16-29
Jakob is op weg naar Esau, zijn broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg vecht hij
met een onbekende. Hij krijgt de naam Israël, want hij heeft gevochten met God en met de
mensen. Als Esau en Jakob elkaar zien, blijkt Esau sterk genoeg om te vergeven.
Week 42/43 (18/10 - 29/10) – Zie je mij? Genesis 37: 1-36 en 39: 1-6
Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij pronkt met een mooie jas. Ziet
iedereen hem wel? Later gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem daar? En wie ziet
hem als hij als slaaf naar Egypte wordt gebracht?
Week 44 (01/11 - 05/11) – Hier droom ik van Genesis 39: 7-23, 40: 1-23 en 41: 1-8
In Egypte komt Jozef terecht in het huis van Potifar. Het gaat goed, hij krijgt een belangrijke
positie. Maar dan wordt de vrouw van Potifar verliefd op hem. Als Jozef haar afwijst, komt hij
in de gevangenis terecht. Hij legt de dromen van zijn medegevangenen uit. Daarna heeft de
farao een droom. Wie zou kunnen uitleggen wat de dromen van de farao betekenen?

Week tegen pesten 27 september t/m 1 oktober
Van 27 september t/m 1 oktober 2021 organiseerde Stichting
School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Het motto
dit jaar was: Buitensluiten? Uitgesloten!
Tijdens deze weken hebben we samen aan een veilige en
fijne groep gewerkt, waarin we leerden dat iedereen zichzelf

kan, mag en durft te zijn. Hierbij gingen we uit van de kracht van verschillen en werkten we
aan een wij-gevoel in de groep om ervoor te zorgen dat buitensluiten is uitgesloten en
iedereen zich welkom voelt. Want: Iedereen hoort erbij!

Studiedag Cedin woensdag 6 oktober
Woensdag 6 oktober gingen we verder met de teamtraining Kansrijke Combinatieklassen.
Dit keer zijn we verder gegaan met het geven van krachtige instructies op de vier
leergebieden van taal; woordenschat, taal verkennen, spreken/luisteren en schrijven. Ook
hebben we gehoord hoe we de lessen van onze nieuwe methode voor begrijpend lezen,
genaamd Nieuwsbegrip, in kunnen richten.

Kinderboekenweek 6 t/m 17 oktober
Thema: Worden wat je wil
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in
rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind is
uniek en kan worden waar hij van droomt. Beroepen als astronaut, dokter
of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Kinderboeken
zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te
fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat
je wil en alvast dromen over later! Donderdag 7 oktober hebben we de kinderboekenweek
geopend. Een aantal kinderen heeft verteld over het beroep van hun ouders. Daarnaast
waren er ook ouders en een opa die vertelden over hun beroep. Het was een gezellige en
leerzame ochtend.

Traktaties
Wat kijken ze er altijd naar uit: trakteren in de klas!
We blijven hier dan ook graag aandacht aan besteden in de eigen
groep, net zoals vorig jaar. We hebben gemerkt dat het veel rust gaf
in de groep en de school als kinderen alleen in hun eigen klas
trakteren.
Omdat de leerkrachten nu niet meer persoonlijk getrakteerd worden,
mag het kind de traktatie voor de leerkrachten nu in de keuken zetten.
Het kind kiest een kaart uit in eigen klas en legt dit erbij, zodat
iedereen er toch wat op kan zetten.

Omkleden voor de gym- en zwemles
Begin dit schooljaar hebben we besloten dat het omkleden voor de gym- en
zwemlessen gehandhaafd blijft. De kinderen die naar huis gaan kunnen tussen
de middag thuis omkleden en de kinderen die overblijven doen dit tijdens het
overblijfmoment op school. De reden hiervoor is dat op deze manier lestijd het
meest efficiënt is. Sommige ouders hebben bij ons aangegeven dat het soms
best lastig is om tussen de middag om te kleden en hun kind langere tijd met

badpak aan moet zitten. Als dit een probleem is, willen we deze kinderen de gelegenheid
bieden om zich in het zwembad om te kleden. Geeft u dit dan even aan bij de leerkracht?

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 59RABO 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 herfstvakantie
verwachten we de controle wel weer uit te voeren.

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.

Informatieavond andere schooltijden
Woensdagavond 27 oktober organiseert de VerreKijker in samenwerking met de MR een
informatieavond over andere schooltijden.Deze avond begint om 19.30 uur t/m 21.00 uur
met een eventuele uitloop tot 21.30 uur voor het beantwoorden van vragen.Deze avond is in
het lokaal van de bovenbouw. Bureau Leeuwendaal is gespecialiseerd in het verzorgen van
een dergelijke informatieavond en zal ons informatie geven over de verschillende varianten
van schooltijden.

Schoenendoosactie voor het goede doel Hope&Serve
Maandag 11 oktober komt Marja van de Stelt ons vertellen over de schoenendoosactie
"Hope & Serve". Deze stichting zamelt gevulde schoenendozen in onze regio in om deze in
Roemenië te brengen. Een aantal van de werknemers woont ook een
groot gedeelte van het jaar in Roemenië, zodat ze echt gericht hulp
kunnen bieden. Ook is evangelisatie een groot onderdeel van hun werk.
Op school doen wij mee aan deze actie. Tijdens de crealessen zullen de
kinderen een lege schoenendoos (graag z.s.m.van thuis meenemen)
beplakken en versieren.Op 25 oktober (de maandag na de herfstvakantie)
mogen de kinderen naar school komen met een lege schoenendoos en
de spulletjes die ze gekocht hebben (of spulletjes van zichzelf). De losse
spulletjes komen mee in een losse plastic tas.
Jullie hebben vervolgens tot 3 november om de schoenendoos te versieren en samen met
de kinderen te vullen.
Doet u ook mee?

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.

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 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 augustus
Kind van de maand: Madelon Verhoeven
1. Wat maakt je blij?
Vrienden om me heen
2. Als alles kan, wat zou jij dan willen doen in de vakantie en
waarom?
Naar een pretpark, omdat het leuk is. Frankrijk is ook heel
leuk. Toen ging ik elke ochtend naar de winkel en dan zag
ik Stan en Teun.
3. Wat is er leuk aan je vrienden?
Dan heb je altijd iemand om mee te spelen.
4. Welk eten zou je elke dag wel willen eten?
Watermeloen en friet.
5. Waar ben jij heel goed in?
Spelling en taal op school. Verder paardrijden en tekenen.

6. Wat vind je de leukste dag van de week en waarom?
Woensdag, omdat we dan eerder uit zijn. Zaterdag ook, omdat we dan met de hele
buurt gaan skelteren.
7. Waar kijk je naar uit als je wakker wordt?
Ik denk aan wat we ‘s avonds gaan eten.
8. Wat wil je later worden?
Kapster
9. Welke vakantieplek vond je het leukst en waarom?
Frankrijk, omdat daar een heel groot zwembad was.
10. Welk persoon laat je het meest lachen?
Roos, omdat ze van klein af aan al mijn beste vriendin is.
11. Als je een wens zou mogen doen, welke zou het dan zijn?
Dat we een puppy krijgen.
12. Als je een superkracht mocht kiezen; wat zou je kiezen en waarom?
Vliegen, omdat dat me leuk lijkt.
13. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen?
Met mijn zusje, omdat het zo leuk is bij de kleuters.
14. Als je met iemand uit de geschiedenis zou kunnen praten, met wie zou je dat dan
willen? Wat zou je hem vragen?
Met een ridder, want ik wil wel weten of het heel zwaar is om ridder te zijn.
15. Als je naar een onbewoond eiland zou gaan, wie en wat neem je dan mee?
Sowieso mijn gezin, mijn knuffels, tandenborstel en tandpasta zou wel handig zijn en
Roos.

Madelon, bedankt voor je interview!
In het volgende VerreKijkertje is weer iemand anders aan de beurt.
Schoolreis 23 september
Donderdag 23 september zijn we op schoolreis geweest naar
familiepark Drievliet in Den Haag. We kunnen terugkijken op
een hele, geslaagde dag!

Thema ‘De dierentuin’ in groep 1/2/3
In de klas zijn we bezig met het thema “dierentuin”. Er wordt gebouwd met grote en kleine
blokken. De kinderen mogen dierentuinknuffels meenemen. We hebben dierentuinboeken
gelezen van Eric Carle en naar mooie tekeningen gekeken.
Bewegend leren in groep 4/5
Leren kan van achter je tafeltje uit een boek of op je Chromebook, maar kan natuurlijk ook
buiten door bewegend te leren.
Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve invloed heeft op
de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de
taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van kinderen.
En... het is natuurlijk ook gewoon heel erg leuk!

Kinderpostzegels groep 7/8
Woensdag 29 september is groep 7/8 heel enthousiast begonnen met het verkopen van
kinderpostzegels en de bijbehorende artikelen.
Het thema dit jaar is: Geef meer kracht. We komen samen in actie om de gevolgen van
corona voor ieder kind te beperken.
Woensdag 6 oktober was de laatste dag van de verkoop. Er is tot nu toe ruim €1750,opgehaald. Een mooie opbrengst!
Team CBS De VerreKijker
-

