Het VerreKijkertje

Waardhuizen 38 - 4287 LS Waardhuizen – 0183 441303
directie.deverrekijker@destroming.eu - teamleiders.deverrekijker@destroming.eu
donderdag 7 april 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
7 april Oogpunt: Spraakwater voor groep 6/7/8
8 april Workshops 100-jarig bestaan
14 april Paasviering en paaslunch
15 april Goede Vrijdag (alle kinderen zijn deze dag vrij)
18 april Tweede Paasdag (alle kinderen zijn deze dag vrij)
19 april Workshop De magie van papier voor groep 1/2/3
19 en 20 april Cito Eindtoets voor groep 8
22 april Koningsspelen
25 april t/m 8 mei Meivakantie
9 en 10 mei Project LEV2Live voor groep 7 en 8

Lied van de week
Week 14 ■
04/04 - 10/04

Zie hoe Jezus daar loopt (OTH 131, Opwekking 614)

Week 15 ■
11/04 - 17/04

Daar juicht een toon (OTH 108)

Week 16 ■
18/04 - 24/04

Wees mijn verlangen (OTH 264, Opwekking 520)

Week 19 ■
09/05 - 15/05

Psalm 97:1

Bijbelverhalen
Week 14 (04/04 - 08/04) – Ben jij hier de baas?
Marcus 10: 46-52, 11: 1-10 en 12: 1-12
De
blinde Bartimeüs laat zich niet het zwijgen opleggen. Hij roept Jezus aan als ‘Zoon van
David’ – een koning dus! Ook bij de intocht in Jeruzalem wordt Jezus toegejuicht als koning.
Later vertelt Jezus een verhaal over een wijngaardenier die zijn knechten en zijn zoon stuurt
om de opbrengst op te halen. Als de oppassers hem doden, zal de wijngaardenier zelf
komen om het recht te herstellen.
Week 15 (11/04 - 15/04) – Ik geef je alles
Marcus 14: 1-25 en 16: 12-25
Een vrouw zalft Jezus met dure olie. Jezus vertelt dat één van zijn leerlingen hem zal
verraden, hij wordt gearresteerd in de hof van Getsemane. Na een verhoor bij de
hogepriesters en bij Pilatus wordt Jezus ter dood veroordeeld en gekruisigd. Maar op de
derde dag maakt God een nieuw begin: het graf is leeg, Jezus leeft!
Week 16 (19/04 - 22/04) – Hoor je mij?
1 Samuel 1, 2 en 3
Hanna bidt in de tempel. De priester Eli denkt eerst dat ze dronken is, maar God hoort haar
gebed. Hanna krijgt een kind. Haar zoon Samuel hoort later de stem van God. Zullen de
mensen ook naar hem luisteren als hij Gods woorden doorvertelt?
Week 17 (25/04 - 29/04) – Land zoekt koning
1 Samuel 8: 1-22 en 9: 1 - 10: 1
Als Samuel oud geworden is, vragen de mensen in Israël zich af hoe het verder moet. De
zoons van Samuel kunnen zijn taken niet overnemen. Daarom willen ze een koning, net als
andere volkeren. ‘Maar God is toch onze koning?’ vraagt Samuel. Toch vertelt de Heer aan
Samuel dat hij het volk zijn zin moet geven. Een tijdje later ontmoet Samuel een jonge man,
Saul. Hij weet het meteen: Dit is de koning die God heeft uitgekozen.
Week 19 (09/05 - 13/05) – Hier is de koning
1 Samuel 10: 2-27 en 12: 1-25
Saul wordt koning over Israël. Op de dag van zijn uitverkiezing verstopt hij zich tussen de
bagage. Is dat nou een koning? Samuel blijft het volk vertellen dat ze naar God moeten
luisteren.

100-jarig bestaan De VerreKijker
Dinsdag 29 maart stond in het teken van Oud Hollandse spelletjes.
Ook mochten de kinderen verkleed naar school als Ot en Sien. Juf
Marloes heeft foto’s gemaakt van alle leerlingen. Ook is een
schoolfoto gemaakt. Het was ontzettend gezellig en leuk om te
zien. Tussen de middag werden de kinderen nog getrakteerd op
een lekkere pannenkoek.
Wat staat er verder dit jaar nog op de planning?
Op vrijdag 8 april staan er verschillende workshops gepland.
Woensdag 25 mei is er overdag een taartbakwedstrijd. Tussen
16.00 uur en 20.00 uur is er een tentoonstelling van de gemaakte
werkstukken van de workshops en zal ook de uitslag van de
taartbakwedstrijd bekend gemaakt worden. Komt u ook gezellig kijken en een stukje taart
eten? Dit is bedoeld voor ouders, kinderen, grootouders en iedereen die het leuk vindt om te
komen. Zaterdag 17 september is de reünie. Deze is bedoeld voor oud-klasgenoten en
oud-leerkrachten van onze school.

Boom van hoop
Op dinsdag 29 maart mochten de leerlingen van de groepen 6-7-8 helpen bij de aanplant
van een ‘Boom van Hoop’. Deze werd speciaal aangeplant ter nagedachtenis aan de
mensen die overleden zijn aan Corona. Kimberley en Britt hadden een speciale rol, omdat
hun opa aan Corona is overleden. Deze boom werd geplant bij de stoel van Jaap Hartman
bij het wandelpad( hoefpad) langs de provinciale weg.

Verkeersles over de ‘Dode hoek’
Woensdag 6 april jl. kwam de vader van Dirk en Anne naar de VerreKijker
voor een verkeersles over de ‘Dode hoek’. Er zijn plekken rondom een
vrachtwagen waar een voetganger, fietser of bromfietser ineens
onzichtbaar wordt voor de vrachtwagenchauffeur. Elke vrachtwagen heeft
een aantal dode hoeken. Deze zitten aan de rechterkant, aan de voorkant
en aan de achterkant van de vrachtwagen. Alle kinderen hebben gezien
waar de dode hoeken bij een vrachtwagen zitten en ook mochten ze een
kijkje nemen in de vrachtwagen. Het was een leerzame les! Bedankt
Tonnie!

W4Kangoeroewedstrijd
Op donderdag 17 maart jl. hebben de kinderen uit groep 3 t/m 8 meegedaan aan de
W4Kangoeroewedstrijd, een jaarlijkse rekenwedstrijd waar veel basisscholen in Nederland
aan meedoen. Het waren best wel moeilijke en pittige opdrachten. De kinderen hebben erg
hun best gedaan. De uitslag volgt binnenkort.

Hulp voor Oekraine
De actie voor Oekraïne heeft het mooie geldbedrag van € 1023,75 opgebracht. Iedereen
hartelijke bedankt! Wij zorgen ervoor dat het totale geldbedrag bij stichting Gain in Sleeuwijk
gebracht wordt, zodat zij met dit geld producten kunnen kopen voor de slachtoffers van deze
verschrikkelijke oorlog.

Geraniumactie ZATERDAG 7 MEI 2022
Ook dit jaar gaat de geraniumactie van CBS De VerreKijker door!
Bestellen kan vanaf vandaag tot en met vrijdag 22 april 2022 door middel van het
bestelformulier in de bijlage van deze nieuwsbrief. Ook kunt u uw bestelling via de mail
doorgeven aan geraniumbsw@gmail.com.

Hoppas
Na de zomervakantie zal Hoppas een flexplek gaan aanbieden in Waardhuizen. Naast dit
aanbod zal ook het huidige peuteraanbod blijven bestaan, maar wel op woensdag- en
vrijdagochtend. De overige dagen en dagdelen zijn voortaan dus beschikbaar voor
kinderopvang. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de brief die als bijlage bij deze
nieuwsbrief wordt verstuurd. Heeft u hier vragen over of wilt u meer informatie, dan kunt u
contact opnemen met Hoppas.

Versieren school
De moeder van Ivy en de moeder van Roos, Anna en Job hebben de school in lentesfeer
gebracht. Hartstikke bedankt!

Vakantierooster 2021-2022
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 dag na playbackshow in feestweek: 01/07

Pareltjes van de maand maart
Kind van de maand: Maud van Veldhoven
1.Wat maakt je blij?
Paarden en familie en speciaal mijn verzorgpony Eddy.
2.Als alles kan, wat zou jij dan willen doen in de vakantie en
waarom?
Dan zou ik naar Portugal gaan, omdat ik van Suze hoor dat het daar leuk
is. Je kunt daar zwemmen en het is daar lekker warm.
3. Wat is er leuk aan je vriendinnen?
Ze helpen me altijd als iets niet lukt en ze zijn aardig.
4. Welk eten zou je elke dag wel willen eten?
Friet met satésaus

5. Waar ben jij heel goed in?
Paardrijden, vooral als hij bokt lukt het mij om op hem te blijven zitten.

6. Wat vind je de leukste dag van de week en waarom?
De zaterdag, want dan ga ik paardrijden en zie ik mijn paardrijvrienden. We eten dan ook
friet en ik mag laat naar bed.
7. Waar kijk je naar uit als je wakker wordt?
Naar de pony’s, daar mag ik bijna elke dag na schooltijd naar toe.
8. Wat wil je later worden?
Dat weet ik nog niet. Misschien iets met dieren.
9. Welk persoon laat je het meest lachen?
Mijn moeder, want ze kan niet goed zingen en dan moet ik erg lachen als
ze dat doet.
10. Als je een wens zou mogen doen, welke zou het dan zijn?
Een eigen paard natuurlijk met alles wat erbij hoort, zoals een stal, een
weiland, een eigen hoefsmid en een stalknecht voor het mesten.
11. Als je een superkracht mocht kiezen; wat zou je kiezen en waarom?
Ik zou heel snel willen zijn, want dat lijkt me handig als mijn pony
wegrent. Dan kan ik hem inhalen.
12. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen?
Marion, dat is de moeder van Suze. Ik zou met haar willen ruilen, omdat zij eigen paarden
heeft.
13. Als je met iemand uit de geschiedenis zou kunnen praten, met wie zou je dat dan willen?
Wat zou je hem vragen?
Met Anne Frank zou ik wel willen praten. Ik zou graag willen hoe het was om te wonen in het
Achterhuis.
14. Als je naar een onbewoond eiland zou gaan, wie en wat neem je dan mee?
Mijn familie (papa, mama en Fleur) en eten/drinken. Mijn familie, omdat ze er altijd voor me
zijn en me helpen. Eten/drinken, omdat je dat nodig hebt om te kunnen blijven leven.
Maud, bedankt voor je interview!
In het volgende VerreKijkertje is weer iemand anders aan de beurt.
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2/3
Lammetjes
Wat hebben we genoten van ons bezoek aan de lammetjes bij
Bregje.
We mochten in het hok van de lammetjes, spelen in het hooi en
natuurlijk de lammetjes de fles geven.
Fijn dat we mochten komen en heel erg bedankt!

Groep 4/5
Schaakles voor groep 5 t/m 8
Deze maand is de officiële 1e schaakles begonnen. Zo'n 10 leerlingen zijn al bekend met
schaken en krijgen les van Teus Morée uit Uitwijk. We zijn erg blij dat hij wil helpen. De
beginnelingen kunnen de schaakstukken al op de goede plaats zetten en leren nu d.m.v
spelletjes hoe de schaakstukken zich mogen verplaatsen.

Groep 6/7/8
Verkeersexamen
Onze toppers uit groep 7 en 8 zijn
vorige week geslaagd voor hun
theoretisch verkeersexamen. Van
harte gefeliciteerd!

Groep 8 op excursie naar Kamp Vught
Op maandag 4 april is groep 8 op bezoek geweest bij Kamp Vught. Een indrukwekkend
bezoek voor onze drie jongens.

Team CBS De VerreKijker

