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donderdag 9 december 2021

Voor u ligt de vierde 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
23 december kerstviering in de klas
24 december alle kinderen ‘s middags vrij
24 december online herdertjestocht
25 dec t/m 9 januari kerstvakantie
17 januari continurooster; alle leerlingen om 14.00 uur uit
18 januari Dribbel in

Lied van de week
Week 48 ■
29/11 - 05/12

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

Week 49 ■
06/12 - 12/12

OTH 88 (NLB 433)
Kom tot ons, de wereld wacht

Week 50 ■
13/12 - 19/12

OTH 406
Ga je mee op zoek

Week 51 ■
20/12 - 26/12

OTH 404
Eeuwenlang geleden

Bijbelverhalen
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.
Week 49 (06/12 - 10/12) – Dit is je kans! Ruth 2: 18 - 3: 18 en Ruth 4
Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze vraag of hij voor haar en Noömi wil zorgen. Dat wil
Boaz, maar er is iemand anders die ook familie is. Als diegene zegt dat hij zijn rechten niet
laat gelden, kunnen Boaz en Ruth trouwen. Er wordt een kind geboren – het is het begin van
het koningshuis van David.
Week 50 (13/12 - 17/12) – Luister eens! Lucas 1: 5-56
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: Hij en zijn vrouw Elisabet
zullen een kind krijgen. Hij zal Johannes heten. In de stad Nazaret krijgt ook Maria een
bijzondere boodschap van een engel. Jezus zal geboren worden, de redder van de mensen.
Maria gaat naar haar tante om het geluk met haar te delen.
Week 51 (20/12 - 24/12) – Heb je het al gehoord? Lucas 1: 57- 80 en 2: 1-20 en Matteüs 1:
18-25
Bij Zacharias en Elisabet wordt een kind geboren. Alle mensen praten erover: ‘Hij zal vast
naar zijn vader genoemd worden!’ Maar dit kind krijgt een naam die vooral naar God verwijst.
In Betlehem wordt Jezus geboren, de lang verwachte Zoon van David. Herders zijn de
eersten die het horen. Zij brengen het goede nieuws verder de wereld in.

Herdertjestocht 24 december
De eerder voorgenomen herdertjestocht gaat
helaas niet door. Er zal wel een mooie montage
worden gemaakt van alle onderdelen van de
tocht. Wij zullen als school ook een bijdrage
leveren. Als er een link beschikbaar komt waar
u deze herdertjestocht kunt bekijken, zullen we
deze met u delen.

Nieuwjaarsborrel 12 januari wordt verzet
We zijn gewend om ieder jaar een gezellig moment te hebben met elkaar als team en
ouders om het nieuwe jaar in te luiden. Het lijkt ons nu niet verstandig om deze door te laten
gaan. We hopen in het voorjaar een moment te creëren om gezellig bij elkaar te komen. U
hoort daarover nog van ons.

Informatieavond andere schooltijden
De informatieavond over andere schooltijden is verzet naar maandag 24 januari a.s. Deze
avond wordt georganiseerd door de VerreKijker in samenwerking met de MR en bureau
Leeuwendaal. Bureau Leeuwendaal is gespecialiseerd in het verzorgen van een dergelijke
informatieavond en zal ons informatie geven over de verschillende varianten van
schooltijden. De avond begint om 19.30 uur en zal tot ongeveer 21.00 uur duren met een
eventuele uitloop tot 21.30 uur voor het beantwoorden van vragen. Deze avond is in het
lokaal van de bovenbouw.

Leentassen
We hadden als school altijd mooie, groene linnentassen die we gebruikten als leentassen.
Deze zijn echter allemaal uitgeleend en zouden we graag terug ontvangen op school. Heeft
u er nog een thuis, wilt u die dan meegeven aan uw kind?

Verzamelen Nutellapotjes
Op school gebruiken wij kleine, glazen Nutellapotjes als drinkglas. We
willen onze voorraad aanvullen. Spaart u met ons mee? De glazen
kunnen ingeleverd worden bij juf Helga of juf Marloes. Alvast hartelijk
bedankt!

Servicepunt van de bibliotheek
Vanwege de aangescherpte maatregelen omtrent corona mogen
ouders voorlopig niet meer de school in. Dit betekent dat het
servicepunt van de bibliotheek ook dichtgaat tot we weer naar
binnen mogen.

Oproep filmman/filmvrouw (herhaalde oproep)
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.

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
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: 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

Volgend VerreKijkertje
Omdat de eerste donderdag van januari in de kerstvakantie valt, zal het volgende
VerreKijkertje op donderdag 13 januari verstuurd worden.

Pareltjes van de maand november
Kind van de maand: Dex Edelman
1. Wat maakt je blij?
Als papa thuis is, want wij zijn vrienden. Wij spelen en
lachen dan met elkaar.
2. Als alles kan, wat zou jij dan willen doen in de vakantie en
waarom?
Naar Frankrijk gaan, want daar schijnt bijna altijd de zon.
3. Wat is er leuk aan je vrienden?
Ze spelen veel met mij en ze maken veel grapjes bij mij thuis.
4. Welk eten zou je elke dag wel willen eten?
Friet met zout en een frikandel met heel veel curry.
5. Waar ben jij heel goed in?
Ik ben heel goed in salto’s maken op de trampoline.
6. Wat vind je de leukste dag van de week en waarom?
Ik vind de zaterdag het leukst, want dan eten we frietjes en afgelopen zaterdag kwam
Sinterklaas bij opa en oma.
7. Waar kijk je naar uit als je wakker wordt?
Naar school toe gaan.
8. Wat wil je later worden?
Eerst boer, dan Dumperchauffeur en dan Ivekochauffeur.
9. Welk persoon laat je het meest lachen?
Ik lach het meest om mezelf en ook om mijn vader.
10. Als je een wens zou mogen doen, welke zou het dan zijn?
Dat ik bij trekker mag werken .
11. Als je een superkracht mocht kiezen; wat zou je kiezen en
waarom?
Sterke kracht om balken op te tillen.
12. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen?
Met niemand.
13. Als je met iemand uit de geschiedenis zou kunnen praten, met wie zou je dat dan
willen? Wat zou je hem vragen?
Met niemand.
14. Als je naar een onbewoond eiland zou gaan, wie en wat neem je dan mee?
Ik wil dan heel graag mijn dekbed meenemen en Noëlle, Vera en Tirag, want zijn mijn
vrienden/vriendinnen.

Dex, bedankt voor je interview!
In het volgende VerreKijkertje is weer iemand anders aan de beurt.
Nieuws uit de groepen
Schoenzetten op vrijdag 26 november
Groep 1/2/3
Wat was het spannend… zou Sinterklaas geweest zijn? Zat er iets in onze schoen?
Ja hoor, onze schoen was gevuld met een kadootje en iets lekkers. Ook was er nog een
brief van de Rijmpiet en de Rommelpiet. Na wat gepuzzel kwamen we erachter dat er ook
nog iets lekkers in ons laatje zat!
In de klas was het een rommel! Puzzels ondersteboven en onze stoelen waren verdwenen.
De Rijmpiet heeft geprobeerd te rijmen, maar peer rijmt niet op huis!
Blij met ons kadootje en een buik vol met pepernoten zijn we begonnen met alles op te
ruimen.
Groep 4/5
Wat een spanning vanmorgen. Zou er wat in de schoentjes zitten?
Toen we vanmorgen gingen kijken, waren de schoenen van de kinderen uit groep 4/5
verdwenen!
Er stond ook een geheime boodschap van Sint en Piet op het digibord in geheimtaal. Het
was even een gepuzzel, maar we kwamen erachter dat we de eerste letter van elk plaatje
moesten gebruiken om de boodschap te kunnen lezen.
De geheime boodschap was:
'We hebben een probleem, help!
Alle schoenen zijn kwijt.
Willen jullie helpen met zoeken?'
Gelukkig hebben de kinderen alle schoenen en cadeautjes kunnen vinden.
De kinderen die thuis waren hebben vanmorgen ook mee kunnen genieten via het
Chromebook.
Groep 6/7/8
We hadden vanmorgen een gezellige opening. Er moest eerst "gewerkt" worden voordat de
verrassing uitgedeeld werd. Bij het spel speelden de jongens tegen de meisjes. De meisjes
lagen lange tijd voorop, maar uiteindelijk wonnen de jongens. zij kregen als eerste hun
verrassing

🤩

Pietengym op donderdag 2 december
Op donderdag 2 december mochten alle kinderen genieten van een gezellige Pietengymles.
De kinderen van groep 1 t/m 5 kregen aan het einde van de les een Pietendiploma.

Sinterklaasviering op vrijdag 3 december
Gelukkig mocht Sinterklaas vrijdag onze school bezoeken en wat was het gezellig. Om 8.30
uur stonden we vol spanning te wachten. Zou hij dit jaar echt wel komen?
En ja hoor, daar kwam hij aan in een heus golfkarretje. Na de aankomst settelde Sint zich in
de partytent op het schoolplein. Daar konden alle groepen om de beurt bij de Sint op
bezoek. Daar werd gezellig gekletst, gezongen en zelfs gedanst. We kunnen terugkijken op
een geslaagde viering.

Wij wensen u alvast hele, fijne
feestdagen en een voorspoedig
nieuwjaar toe!
Team CBS De VerreKijker

