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donderdag 10 maart 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 maart workshop Fabelachtige Klei voor groep 6/7/8

14 maart workshop Kriebelige Kruipers voor groep 4/5

17 maart W4Kangoeroewedstrijd voor groep 3 t/m 8

23 maart studiedag (alle kinderen zijn deze dag vrij)

24 maart Boekenkring voor groep 1 t/m 8

29 maart acitiviteit 100-jarig bestaan

4 april bezoek kamp Vught door groep 8

7 april Oogpunt: Spraakwater voor groep 6/7/8

14 april Paasvieringen in de klas 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

20 t/m 22 april Cito Eindtoets voor groep 8
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22 april Koningsspelen

Lied van de week
Week 10 ■
07/03 - 13/03

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

Week 11 ■
14/03 - 20/03

Hij kwam bij ons, heel gewoon (OTH 114, Opwekking 268)

Week 12 ■
21/03 - 27/03

Ere zij aan God de Vader (OTH 303, NLB 705)

Week 13 ■
28/03 - 03/04

Ik was hongerig (OTH 373)

Week 14 ■
04/04 - 10/04

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

Bijbelverhalen
Week 10 (07/03 - 11/03) – Wij hebben je nodig Marcus 6: 45-56 en 7: 24-30
De leerlingen van Jezus komen ’s nachts in een storm op het meer terecht. Jezus loopt over
het water naar hen toe. Aan de overkant van het meer komen veel mensen die hem nodig
hebben naar Jezus toe. En ook in de omgeving van Syrus wordt zijn hulp gevraagd, door
een vrouw met een zieke dochter.

Week 11 (14/03 - 18/03) – Zie je al wat? Marcus 7: 31-37, 8: 1-10 en 22-26
Jezus maakt een man beter die doof is en niet kan praten. Er gaat een wereld voor hem
open. Later geeft Jezus een grote menigte mensen te eten met zeven broden en wat vissen.
Het is al de tweede keer dat Jezus zoiets doet; gaan de mensen nu begrijpen wie hij is? In
het derde verhaal wordt een blinde man genezen. Hij ziet eerst mensen alsof het bomen
zijn, maar later ziet hij steeds meer.

Week 12 (21/03 - 25/03) – Op je tenen
Marcus 8: 27 - 9:29
Geloven is af en toe op je tenen staan: nieuwsgierig zijn, iets willen zien, maar ook ergens je
best voor doen. In de verhalen van deze week praat Jezus met zijn leerlingen over wie hij is.
Je moet ‘op je tenen staan’ om daar iets van te begrijpen. Op een hoge berg verandert
Jezus van gedaante en verschijnen Mozes en Elia. Terug beneden geneest Jezus een zieke
jongen.

Week 13 (28/03 - 01/04) – De hoofdprijs
Marcus 10: 13-27 en 35-45
Jezus laat de kinderen bij zich komen; voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Als een
rijke man komt vragen hoe hij deel kan krijgen aan het eeuwige leven, vertelt Jezus hem dat
hij al zijn rijkdom weg kan doen. Dan krijgt hij echt de hoofdprijs! Onderweg naar Jeruzalem
vragen twee leerlingen of ze later een ereplaats naast Jezus zullen krijgen. Jezus vertelt dat
je in Gods ogen belangrijk bent als je anderen dient.

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


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 van de Lentekriebels
De week van de Lentekriebels is dit jaar van 21 t/m 25 maart. Het
thema is: je lijf is van jou. Schoolbreed besteden wij hier aandacht
aan.

100-jarig bestaan De VerreKijker
In het kader van ons 100-jarig bestaan spelen we op dinsdag 29
maart Oud Hollandse spelletjes met elkaar en mogen de kinderen
verkleed naar school als Ot en Sien. Er zal dan ook een fotoshoot
zijn. 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.

CultuurPunt Altena
De komende tijd worden er door CultuurPunt Altena verschillende workshops georganiseerd
voor onze school. Zo zal groep 6/7/8 een workshop ‘Fabelachtige Klei’ volgen, groep 4/5 een
workshop ‘Kriebelige Kruipers’ en groep 1/2/3 een workshop ‘De magie van papier’.
Daarnaast wordt er voor alle groepen een boekenkring van de bibliotheek gehouden om
kinderen te motiveren voor lezen. We vinden het erg waardevol dat CultuurPunt Altena deze
activiteiten op onze school komt verzorgen. Het servicepunt van de bibliotheek is weer
geopend voor het terugbrengen en ophalen van uw gereserveerde boeken.

W4Kangoeroewedstrijd 17 maart
Donderdag 17 maart doen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 mee aan de
W4Kangoeroewedstrijd. De W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd heeft als doel je te
laten ervaren dat wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op
zijn eigen niveau. Net zoals je met gymnastiek en sport je spieren traint, zo kun je je
hersenen in conditie houden met de hersengymnastiek van W4Kangoeroe. We wensen de
kinderen veel plezier en succes met deze wedstrijd!



Voorbeeldopgave

Zonnepanelen voor onze school
We willen u vragen om via de Rabobank Altena op onze school te stemmen voor de
realisatie van zonnepanelen op het dak van onze school. Het gebouw met de meeste
stemmen krijgt een mooie bijdrage van de bank om de zonnepanelen te realiseren. We
vinden het belangrijk om zonnepanelen te plaatsen om de energiekosten zo laag mogelijk te
houden, maar ook als voorbeeldfunctie voor de kinderen om zorgvuldig en duurzaam om te
gaan met de natuur en schepping. Helpt u ons mee door te stemmen? Alvast vriendelijke
bedankt!

Hulp voor Oekraine
Op school praten en bidden we voor de oorlog in de Oekraïne. Graag willen we ook iets voor
de mensen daar doen. Daarom krijgen de kinderen de klussenkaart ‘Klus je mee? ’mee naar
huis. De klussenkaarten worden maandag 14 maart meegegeven. Het geld wat hiermee
opgehaald wordt kan t/m donderdag 31 maart op school ingeleverd worden. Wij zorgen er
dan voor 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.

Luizencontrole
Maandag 21 maart  is er weer luizencontrole.

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
Studiedag: 23/03



Pareltjes van de maand februari
Kind van de maand:  (Angelina Vink, groep 1)
1.Wat maakt je blij?
Spelen en gymmen

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

Op vakantie naar Bollo. Naar het land van Bartje, want daar kan ik
paardrijden.

3. Wat is er leuk aan je vrienden?
Dat ze met mij spelen

4. Welk eten zou je elke dag wel willen eten?
Pannenkoeken

5. Waar ben jij heel goed in?
Paardrijden

6. Wat vind je de leukste dag van de week en waarom?
Zondag, omdat ik dan vrij ben. Dan mag ik op het bed van papa en mama.

7. Waar kijk je naar uit als je wakker wordt?
Om iets leuks te doen, zoals het spelletje Memory.

8. Wat wil je later worden?
Dokter, want dan kan ik mensen beter maken.

9. Welk persoon laat je het meest lachen?
Vince, want hij maakt veel grapjes.

10. Als je een wens zou mogen doen, welke zou het dan zijn?
Om alle ramen schoon te maken.

11. Als je een superkracht mocht kiezen; wat zou je kiezen en
waarom?
Ik zou Mega Mindy willen zijn, want ik vind haar pak heel mooi.

12. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen?
Ik zou graag een hond willen zijn, want dan kan ik iedereen laten
schrikken.

13. Als je met iemand uit de geschiedenis zou kunnen praten, met wie zou je dat dan willen?
Wat zou je hem vragen?
Ik denk de juf, want ik zou dan vragen hoe laat we gaan gymmen.

14. Als je naar een onbewoond eiland zou gaan, wie en wat neem je dan mee?
Oma, mama,  Feline en Madelon, want die vind ik heel lief.

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



Nieuws uit de groepen

Groep 1/2/3
Hoera….
Britt en Ivy hebben hun strikdiploma!

Het was na de voorjaarsvakanite een verrassing
wat het nieuwe thema zou worden. Op de tafel
stond een piramide van Playmobil. Ons nieuwe
thema gaat over de Egyptenaren.

Groep 4/5
De leerlingen hebben buiten ‘4 op een rij’ gespeeld met de tafel van 9 en sommenbingo
gedaan. Het was uitstekend weer voor een sommenestafette!

Groep 6/7/8
De zandtovenaar
Een donkere ondergrond en een pot met zout zijn de ingrediënten voor vele zouttekeningen.
We hebben ons laten inspireren door de zandtovenaar.



Taart en thee
Het was weer tijd voor taart en thee 😄
Madelon, Stijn en Hugo hebben erg hun

best gedaan om iets lekkers voor ons te

maken. Dank jullie wel hoor, het was erg

lekker 😋

Team CBS De VerreKijker


