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donderdag 3 februari 2022

Een nieuw VerreKijkertje met heel veel nieuws over allerlei zaken rondom onze school,
activiteiten die we hebben gehad of nog gaan doen, de liederen die we zingen en de
bijbelverhalen die we vertellen. Veel leesplezier!

Belangrijke data

8 februari studiemiddag (alle kinderen zijn deze middag vrij)

16 februari rapport gaat mee naar huis

21 t/m 25 februari rapportgesprekken

25 februari alle kinderen zijn ‘s middags vrij

26 febr t/m 6 maart voorjaarsvakantie

23 maart studiedag (alle kinderen zijn deze dag vrij)

29 maart acitiviteti 100-jarig bestaan

4 april bezoek kamp Vught door groep 8

Lied van de week
Week 5 ■
31/01 - 06/02

Neem mijn leven, laat het Heer (OTH 286)
(NLB 912)

Week 6 ■
07/02-13/02

Dankuwel (OTH 483)
https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4
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Week 7 ■
14/02 - 20/02

Kom aan boord (OTH 555)

Week 8 ■
21/02 - 27/02

Vertel het aan de mensen (OTH 553)

Week 10 ■
07/03 - 13/03

God heeft een plan met je leven
https://www.youtube.com/watch?v=2C9-1jPhd-4

Bijbelverhalen
Week 06 (07/02 - 11/02) – Zaai verhaal. Marcus 4: 1-34
Jezus vertelt een zaai verhaal: een zaaier strooit zaad op verschillende plekken. Op de ene
plek komt het op, op de andere plek niet. Zo is het ook met het woord dat gezaaid wordt en
met mensen die er verschillend mee omgaan.

Week 07 (14/02 - 18/02) – Ik zie je wel Marcus 5: 1-43
Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Hij weet wie Jezus is: de zoon van de
Allerhoogste God. Jezus verjaagt de geest die de man in zijn greep heeft. Als ze daarna
weer naar de overkant van het water gaan, komt Jaïrus bij Jezus. Hij vraagt of Jezus zijn
dochter wil genezen. Onderweg is er een vrouw die Jezus aanraakt en geneest. Jezus ziet
en helpt iedereen – zelfs de dood houdt hem niet tegen.

Week 08/09 (21/02 - 04/03) – Je hebt genoeg Marcus 6: 6b-44
De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze hoeven niets mee te nemen; er zal
voor hen gezorgd worden. Als koning Herodes hoort wat er over de Messias verteld wordt,
schrikt hij. Hij is bang dat het Johannes de Doper is, die hij heeft laten ombrengen. In het
laatste verhaal van deze week horen we hoe Jezus vijf broden en twee vissen deelt met
duizenden mensen. Er is voor iedereen genoeg!

Terugblik afgelopen schoolweken
Wat een bijzondere weken waren dit!
Positieve testresultaten onder leerlingen en leerkrachten
hadden een quarantaine voor 2 groepen tot gevolg. Aan het
eind van vorig week waren er nog 8 kinderen op school
aanwezig van de 54!

We zijn enorm trots op de kinderen die de afgelopen weken
vanuit huis hun werk hebben gemaakt. Die online lessen of
instructiefilmpjes gevolgd hebben. Kinderen die thuis aan de
keukentafel, op hun kamer of op de bank hun huiswerk
maakten. Ook zijn we natuurlijk trots op de ouders die hen
geholpen hebben. Fijn dat we het samen zo hebben kunnen
opvangen.

Een school zonder kinderen vinden wij heel stil en daarom
zijn we heel erg blij dat de meeste kinderen weer gezellig
naar scholen mogen en kunnen komen. We hebben jullie
gemist!

https://www.youtube.com/watch?v=2C9-1jPhd-4


100-jarig bestaan De VerreKijker
Helaas gooit corona ook roet in het eten wat betreft de acitiveit van
deze maand. Maar niet getreurd! We houden het nog tegoed. In
maart staat er een extra, leuke activiteit gepland. Wat het precies is…
tja…. dat houden we nog even geheim, maar het belooft oer-hollands
te worden. En als je thuis toevallig nog wat oer-hollandse kleding of
spullen hebt, dan is dat dinsdag 29 maart van harte welkom. Je kunt
dus vast beginnen met verzamelen!

Informatieavond andere schooltijden
De avond over andere schooltijden werd heel goed bezocht. Fijn dat
de betrokkenheid zo hoog is. Carine Hulscher-Slot vertelde ons,
namens bureau Leeuwendaal, over de verschillende schooltijdmodellen en over hoe het
proces zal gaan verlopen. Er wordt een projectgroep opgericht die het nu verder over gaat
nemen. In de projectgroep zitten de teamleden en de ouders van de MR, de directie en als
extra ouder van buiten de MR, heeft de moeder van Ivy zich aangemeld. De projectgroep zal
het tijdpad uit gaan zetten, waarbij het streven is om ruim voor de zomervakantie een besluit
te nemen over wel of niet continurooster. In het nieuwe schooljaar kunnen we dan eventueel
starten met aangepaste schooltijden.

Vakantierooster 2021-2022
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 voorjaarsvakantie: 25/02
Vrije middag: 08/02
Vrije dag na playbackshow in feestweek: 01/07
Studiedag: 23/03

Pareltjes van de maand januari
Kind van de maand:  (Megan Hoeke groep 4)
1.Wat maakt je blij?
Paardrijden

2.Als alles kan, wat zou jij dan willen doen in de vakantie en
waarom?

Lekker naar de duinen met mijn paardje Kitty.

3. Wat is er leuk aan je vrienden?
Ze doen heel lief tegen mij. Ze helpen me en komen voor me op.



4. Welk eten zou je elke dag wel willen eten?
Boerenkool met worst en jus en ook stoofpeertjes.

5. Waar ben jij heel goed in?
Paardrijden, galop moet ik nog een beetje leren, maar vind ik
superleuk! Springen vind ik ook heel leuk!

6. Wat vind je de leukste dag van de week en waarom?
Woensdag, want dat is de dag dag ik paardrijles heb.

7. Waar kijk je naar uit als je wakker wordt?
Als ik met iemand ga spelen of als ik iets leuks ga doen naar schooltijd.

8. Wat wil je later worden?
Paardij- instructrice of dokter, want ik wil graag mensen helpen.

9. Welk persoon laat je het meest lachen?
Teun, omdat hij grappig doet en we zijn verliefd.

10. Als je een wens zou mogen doen, welke zou het dan zijn?
Wedstrijdspringen met paardrijden.

11. Als je een superkracht mocht kiezen; wat zou je kiezen en waarom?
Een Ninja die doorzichtig is, want als je onzichtbaar bent kun je overal heen lopen.

12. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen?
Met mama, omdat ze heel lief is en ze kan heel goed paardrijden.

13. Als je met iemand uit de geschiedenis zou kunnen praten, met wie zou je dat dan willen?
Wat zou je hem vragen?
Met Elsa, omdat zij magische krachten heeft en ik zou willen vragen hoe ze dat doet.

14. Als je naar een onbewoond eiland zou gaan, wie en wat neem je dan mee?
Mama en papa, want die doen heel aardig.

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

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2/3
Dinsdag 18 januari was ons jaarlijkse Dribbel in moment voor
peuters. Het was een gezellig speelmoment voor de peuters
om alvast eens lekker mee te doen met de kleuters.
Gezellig dat jullie er waren Lars, Tim, Evi en Boaz. Helaas
konden Niek, Niene, Joas, Yara, Robin en Lout niet komen,
maar die komen gezellig nog een andere keer spelen en
wennen.



Groep 4/5
Groep 4 heeft een les gehad over oppervlakte en omtrek van Meester Thimo. Ze hebben de
oppervlakte en omtrek van de dierenhokken uitgerekend m.b.v. vouwblaadjes, rietjes en
touw.

Vorige week waren we de enige groep op school.
Daar hebben we natuurlijk wel even gebruik van
gemaakt.
De kinderen hebben heerlijk gespeeld op het
kleuterplein en geprobeerd te ontdekken hoe diep
nu eigenlijk de zandbak is. Na drie dagen graven,
weten we het echter nog steeds niet.
Elke dag sloten we af met verstoppertje in de
school. Daar keken de
kinderen heel de dag
naar uit.

Groep 6/7/8
De leerlingen van groep 7/8 hebben meegedaan aan het
(online) schoolschaaktoernooi in Giessenburg. Het was
enorm leuk om te zien hoe fanatiek de jongens waren. Het
ging ook best goed. Er zijn in korte tijd veel punten behaald.
We gaan de komende tijd veel (online) schaken.

Team CBS De VerreKijker


