
Het VerreKijkertje

Waardhuizen 38 - 4287 LS Waardhuizen – 0183 441303

directie.deverrekijker@destroming.eu - teamleiders.deverrekijker@destroming.eu

donderdag 9 juni 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

27 juni t/m 1 juli  Feestweek

30 juni                 rapport mee naar huis

1 juli                    alle leerlingen vrij

4 t/m 8 juli           rapportgesprekken (facultatief)

5 juli                    afscheid groep 8 (alleen voor ouders groep 8?)

7 juli                    feestelijke activiteiten ter afsluiting van het schooljaar voor groep 1 t/m 8

8 juli                    vrije middag voor zomervakantie (groep 5 t/m 8)

9 juli                    start zomervakantie

9 juli t/m 21 aug  zomervakantie

mailto:directie.deverrekijker@destroming.eu
mailto:teamleider.deverrekijker@destroming.eu


Lied van de week
Week 23 ■
06/06 - 12/06

De Heer is mijn Herder (OTH 484)
https://www.youtube.com/watch?v=xoT3tmyk638

Week 24 ■
13/06 - 19/06

Wat was dat, dat was Goliath (OTH 461, Opwekking voor kids 88)

Week 25 ■
20/06 - 26/06

Ik hef mijn ogen op naar de bergen (OTH 56, Opwekking 640)

Week 26 ■
27/06 - 03/07

Gebed om Zegen (OTH 167, Opwekking 710)

Week 27 ■
04/07 - 10/07

Ga met God  (OTH 159, NLB 416)

Bijbelverhalen
Week 23 (07/06 - 10/06) – Jou moet ik hebben 1 Samuel 16: 1-23 en Psalm 23

De profeet Samuel moet iemand zalven die later koning kan worden. Zeven zoons van Isaï
zijn niet degene die God bedoelt. Maar bij de achtste weet Samuel: jou moet ik hebben!

Koning Saul, die nu nog op de troon zit, heeft last van sombere buien. Alleen David kan er
met zijn harpspel voor zorgen dat de koning zich wat beter voelt. In psalm 23 zingt David
over God die voor hem zorgt.

Week 24 (13/06 - 17/06) – Kom maar op! 1 Samuel 17: 1-58 en Psalm 27
De reus Goliat daagt de Israëlieten uit om te vechten. Niemand durft, maar David gaat hem
met zijn slinger tegemoet.

Week 25 (20/06 - 24/06) – Help jij mij? 1 Samuel 18:16-30 en 19: 1-17
David is enorm populair bij het volk. Koning Saul wordt er jaloers van en probeert David te
doden. David is getrouwd met Michal, de dochter van de koning. Zij helpt hem om te
vluchten.

Week 26 (27/06 - 01/07) – Waar ben je veilig? 1 Samuel 19: 18-24 en 1 Samuel 20 en 21
David is op de vlucht voor koning Saul en gaat naar het profetenhuis. De soldaten die daar
komen, en later ook koning Saul, raken in vervoering zodat ze David niet kunnen arresteren.

Jonatan, de zoon van de koning, helpt David door te onderzoeken of de kust veilig is.
Daarna vlucht David verder door het land.

Week 27 (04/07 - 08/07) – Aan jou de keus 1 Samuel 24: 1-23, 1 Samuel 25 en 2 Samuel
2: 1-7
David krijgt de kans om koning Saul te doden, als de koning zijn behoefte doet in een grot.
In plaats daarvan snijdt David een stuk van de mantel van Saul. Zo laat hij zien dat hij geen
kwaad in de zin heeft.

https://www.youtube.com/watch?v=xoT3tmyk638


Een zekere Nabal wil David niet laten delen in zijn rijkdom. Zijn vrouw Abigaïl voorkomt dat
David wraak neemt. Als Nabal sterft, wordt zij de vrouw van David.

Een tijd later, nadat koning Saul is omgekomen in de strijd, wordt David de nieuwe koning
van Israël.

Lief en leed
Er zijn behoorlijk wat wisselingen geweest. Even voor u op een
rijtje:

Juf Eva: Met de gezondheid van juf Eva gaat het wat minder
goed. Zij moet tot haar verlof rustiger aan doen. Juf Leonie zal
haar de komend weken wat vaker vervangen ter ondersteuning.
Dinsdag 28 juni a.s. zal de laatste werkdag van juf Eva zijn. Wij
wensen haar een goed zwangerschapsverlof toe.

100-jarig bestaan De VerreKijker

25 mei Taartbakwedstrijd
Het was een enorm moeilijke klus om uit alle taarten de
orgineelste, de lekkerste en de best gebakken taart te kiezen.
We waren heel blij dat we er een echte Bakker bij hadden die
een echte fijnproever was en heel goed wist te onderbouwen
waarom de ene taart met iets beter was dan de andere. Samen
met Tim, Tijn Lievaart, Jayden, bakker Johan de Boon en
Hennie Schermers hebben we zorgvuldig gekeken, gekeurd en
geproefd.
De uitslag is:
De eerste prijs is voor Iza als meest orgineel in het thema van
100 jaar school.
De tweede prijs is voor Ivy, omdat dit de allerlekkerste was.
De derde prijs is voor Liz, omdat die taart wel heel knap
gemaakt was.
Van harte gefeliciteerd bakkers

25 mei Tentoonstelling
We kijken met veel genoegen terug op deze middag en avond.
Wat fijn dat er zoveel belangstelling was.



8 juni : Gastles over onderwijs van vroeger
Woensdag 8 juni kregen alle groepen een gastles over het onderwijs van vroeger. Deze les
werd verzorgd door iemand van het Onderwijsmuseum.
In groep 1/2 werd verteld over de pechvogel, de kroontjespen en nog veel meer.
Ook zagen we dat vroeger de kleine kinderen achter in de klas zaten en deed je niet goed je
best dan bleef je achteraan zitten (‘blijven zitten’)
Het was heel interessant!
In groep 3/4/5 hebben we platen en foto’s gezien van schoollokalen van 400, 300, 200 en
100 jaar geleden. We hebben een ‘plak’ en ‘pechvogel’ gezien en weten waar deze voor
gebruikt werden. Ook hebben we met een lei en griffel geschreven.
Ook in groep 6/7/8 vonden de kinderen het erg interessant.
Als afsluiting van de gastles mochten de kinderen een gedichtje met kroontjespen schrijven.

Wat staat er verder dit jaar nog op de planning?
Zaterdag 17 september is de reünie. Deze is bedoeld voor oud-klasgenoten en
oud-leerkrachten van onze school.

Terugblik Klussendag
We kijken terug op een zeer geslaagde Klussendag. Dank aan alle
ouders en kinderen die ons zo goed geholpen hebben. Er ligt weer
schoon zand in de zandbak. Alle daken, dakgoten en putten zijn
schoon gemaakt.Alle heggen zijn gesnoeid. De zitkuil is gemaaid.
De tuin onkruid vrij gemaakt en weer gevuld met nieuwe plantjes.
De schuur opgeruimd en de buitenhoek gesopt. Wat enorm fijn om
deze klus met zoveel ouders op
te kunnen pakken. Bovendien
was het ook nog super gezellig.
Nogmaals super bedankt voor
uw inzet.

Avondvierdaagse
De paden op, de lanen in.
Gezellige muziek erbij, en een frikandelleke gaat er
ook wel in . Sommige kinderen van groep 1 t/m 5
hebben vorige week meegedaan aan de
avondvierdaagse. Goed gedaan toppers!

Schoolkamp
Vorige week zijn de leerlingen van groep 6, 7 en 8 op
schoolkamp geweest. We kunnen terugkijken op een
geweldig, gezellig en dus geslaagd kamp. Tijdens deze
driedaagse hebben we gezwommen, hebben we een
museum bezocht, speelden we verschillende
(bos-)spelen, maakten we een kampvuur en als afsluiter
was er een vossenjacht als verrassing voor de kinderen.
We willen alle ouders die op welke wijze dan ook hun
steentje bijgedragen hebben om dit kamp tot een succes
te maken hartelijk bedanken! In het bijzonder de
kampvaders, want voor hen was het wel extra
vermoeiend!



Oudertevredenheidspeiling
Onlangs heeft u een oudertevredenheidspeiling ontvangen voor de VerreKijker. We willen u
eraan herinneren deze voor 20 juni a.s. in te vullen. Een hoge respons zou heel fijn zijn.
Alvast bedankt!

Opbrengst geraniumactie
Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een geslaagde geraniumactie! De actie heeft bijna
1.000,= euro opgeleverd en dit bedrag komt geheel ten goede aan de kinderen op school.
Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door De Groenhoeve in Waardhuizen. Zij hebben
de plantjes geleverd en ook een gedeelte gesponsord. Verder een bedankje naar René
Schutte voor het sponsoren van de potgrond. En verder worden alle ouders bedankt die op
welke manier dan ook hun steentje hebben bijgedragen.

Hoppas
Vanaf 15 augustus 2022 zal het kinderdagverblijf in Waardhuizen haar deuren openen.
Daarnaast zal op woensdagochtend en op vrijdagochtend er een speciale functionaliteit zijn
voor de peuters van Uitwijk en Waardhuizen. Er zal dan een specifiek peuterprogramma
aangeboden worden. Peuters uit Waardhuizen en Uitwijk kunnen dan van 8.30 tot 12.00 uur
hiernaartoe komen. Door te starten met KDV Waardhuizen zijn de volgende voordelen voor
ouders merkbaar:

- Gespecialiseerde pedagogisch medewerkers.
- Er is altijd garantie op opvang (mits de BKR dit toelaat).
- KDV Waardhuizen ligt op een centraal gelegen plek in gemeente Altena en is goed

bereikbaar en ligt vlakbij de N322.
De openingstijden zijn van 06.45 tot 18.30 uur.

Korfbal
Maak kennis met korfbal!

Hallo kinderen van groep 2 t/m 4,
Op woensdag 15 juni houdt korfbalvereniging ACKC speciaal

voor jullie een training om kennis te komen maken met korfbal.

Kom je ook???

Tijd: 16.00-17.00 bij het sportveld van ACKC (Sportlaan 3 in Almkerk)

Trek je sportkleding aan.

Je hoeft je niet van tevoren op te geven en het is geheel vrijblijvend.

Heb je vragen? jeugdcoördinatie@ackc.nl/06-47338906

Groeten, de jeugdcoördinatie van ACKC.

Vakantierooster 2021-2022
Zomervakantie: 11/07-19/08

http://ackc.nl/0653925532


Vakantierooster 2022-2023

Het vakantierooster van schooljaar
2022-2023

Vakanties::

● Herfstvakantie:
24-10-2022 t/m 28-10-2022

● Kerstvakantie:
26-12-2022 t/m 06-01-2023

● Voorjaarsvakantie:
27-02-2023 t/m 03-03-2023

● Goede Vrijdag en Pasen:
07-04-2023 t/m 10-04-2023

● Meivakantie:
24-04-2023 t/m 05-05-2023

In de volgende nieuwsbrief worden de
geplande studie(mid)dagen vermeld.

● Hemelvaart:
18-05-2023 t/m 19-05-2023

● Pinksteren:
29-05-2023 t/m 29-05-2023

● Zomervakantie:
10-07-2023 t/m 18-08-2023

Vrije dagen
Vrije dag na playbackshow in feestweek: 01/07/2022

Pareltjes van de maand mei
Kind van de maand:  Louise van Santen
1.Wat maakt je blij?
Leuke dingen doen, zoals naar een pretpark of dierentuin.

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

Ik zou op vakantie willen gaan naar andere landen. Het liefst naar Spanje
of Italië. Vorig jaar zouden we naar Italië gaan, maar dat kon niet doorgaan
door corona.

3. Wat is er leuk aan je vriendinnen?
Ze staan voor me klaar als ik ze nodig heb. Toen ik op kamp  was en een beetje heimwee
had werd ik ook getroost en dat was fijn.

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

5. Waar ben jij heel goed in?
Tekenen.

6. Wat vind je de leukste dag van de week en waarom?
Ik denk woensdag, want dan zie ik papa weer.

7. Waar kijk je naar uit als je wakker wordt?
Dat ik mijn moeder, mijn hond en mijn zusje weer zie.



8. Wat wil je later worden?
Kleuterjuf, omdat veel kinderen het leuk vinden als ik bij de kleuters ben. Ik vind het ook leuk
om aan de kleuters voor te lezen.

9. Welke persoon laat je het meest lachen?
Mijn zusje en mijn hond. Mijn hond doet soms gek en wild. Mijn
zusje maakt veel grapjes. Wij maken elkaar aan het lachen.

10. Als je een wens zou mogen doen, welke zou het dan zijn?
Dat papa en mama weer samen komen.

11. Als je een superkracht mocht kiezen; wat zou je kiezen en
waarom?
Teleporteren dat is dat je 1 een seconde naar een andere plek gaat.
Ik zou dat willen doen als iemand vervelend is of als je ineens naar
een ander land zou willen gaan.

12. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen?
Met een beroemdheid, zoals iemand van de Bankzitters, want dan kun je handtekeningen
uitdelen en verdien je veel geld.

13. Als je met iemand uit de geschiedenis zou kunnen praten, met wie zou je dat dan willen?
Wat zou je hem vragen?
Vincent van Gogh, dat is mijn lievelingsschilder. Ik zou willen vragen hoe hij aan zijn ideeën
is gekomen.

14. Als je naar een onbewoond eiland zou gaan, wie en wat neem je dan mee?
Mijn vrienden en vriendinnen, mijn ouders, mijn zusje, mijn hond en mijn telefoon, want dan
kan ik nog de noodcentrale bellen.

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

Overig nieuws uit de groepen

Groep 4/5
Bezoek varkentje van Jefta
Donderdagochtend heeft Jefta zijn varkentje Liesje laten zien op school.
We hebben al heel wat dieren in de klas gehad, maar dit was de eerste keer dat we een
varkentje konden aaien en bewonderen.

Vanmiddag was alleen groep 5 op school. We hebben er met elkaar een leuke middag van
gemaakt!
Eerst hebben we pannenkoeken gegeten, daarna proefjes gedaan over luchtdruk en de
middag afgesloten met verstoppertje in de school

Tafels oefenen
Vandaag is de tafel van 3 overhoord bij groep 5. Fijn dat er zo goed geoefend was!
Vanaf vandaag starten we met de tafel van 4. De kinderen krijgen weer een week om deze
tafel te oefenen. Volgende week woensdag (8 juni) wordt de tafel weer overhoord.
Dus.... weer lekker oefenen op de wc, in de auto, onder de douche!



Groep 4 oefent nog tot volgende week woensdag de tafel van 10. Dan wordt deze tafel
overhoord en krijgen ze een nieuwe tafel mee naar huis.

Team CBS De VerreKijker


