Het VerreKijkertje

Waardhuizen 38 - 4287 LS Waardhuizen – 0183 441303
directie.deverrekijker@destroming.eu - teamleiders.deverrekijker@destroming.eu
donderdag 3 november 2022

Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief. Het ‘VerreKijkertje’ verschijnt iedere eerste
donderdag van de maand. 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. Veel leesplezier!
Belangrijke data
31 okt t/m 11 nov Kindgesprekken leerkracht-leerling
6 nov

Schoolkerkdienst

14 t/m 25 nov

Voortgangsgesprekken voor ouders van leerlingen groep 1 t/m 8

17 nov

Versieren school in Sintsfeer

23 nov

Schoolcollecte en schoolkrant

29 nov

Schoenzetten

2 dec

Cultuurmenu Rhtymix voor groep 7/8

5 dec

Sinterklaasfeest

6 dec

Versieren school in Kerstsfeer

21 dec

Kerstviering

23 dec

Vrije middag voor groep 5 t/m 8

24 dec t/m 8 jan

Kerstvakantie

Lied van de week
Week 44 ■
31/10 - 06/11

OTH 20 (Opwekking 389)
Create in me a clean heart

Week 45 ■
07/11 - 13/11

Psalm 139: 1, 2

Week 46 ■
14/11 - 20/11

OTH 530
Je hoeft niet bang te zijn
(Opwekking voor Kids 40)
OTH 286: 1, 2, 3 en 6 (NLB 912: 1, 2, 3 en 6)
Neem mijn leven, laat het Heer

Week 47 ■
21/11 - 27/11
Week 48 ■
28/11 - 04/12

OTH 95
Nu daagt het in het oosten
(NLB 444: 1, 2, 5)

Bijbelverhalen
Week 44 (31/10 - 04/11) – Wat nu?
Exodus 32:1-20 en Exodus 34
Mozes blijft lang op de berg om met God te praten. De Israëlieten twijfelen of hij nog
terugkomt en vragen Aäron om een gouden kalf te maken, dat ze kunnen aanbidden als een
god. Als Mozes terugkomt ziet hij het volk om het gouden kalf heen dansen. Hij wordt
woedend en gooit de stenen tafelen kapot. God zegt dat hij nieuwe stenen platen mee de
berg op mag nemen zodat het verbond vernieuwd kan worden. .
Week 45 (07/11 - 11/11) – Nu is het genoeg
Numeri 11 en 12
De Israëlieten klagen over het eten in de woestijn. In Egypte hadden ze komkommers en
watermeloenen, nu alleen maar dat manna. Als God hun geklaag hoort, zegt hij dat het
genoeg is: hij laat kwartels uit de hemel komen, zo veel dat het ze uiteindelijk hun neus uit
zal komen.
Later hebben Mirjam en Aäron kritiek op Mozes. Daarna wordt de huid van Mirjam zo wit als
sneeuw. Zeven dagen later kan ze zich weer bij de mensen voegen zodat ze verder kunnen
trekken.
Week 46 (14/11 - 18/11) – Zie je het nog zitten?
Numeri 13:1 - 14:9
Een groep verkenners gaat kijken in het beloofde land. Ze vertellen dat het een rijk land is
met enorme vruchten; maar ook met enorme inwoners waar ze nooit van kunnen winnen. De
meeste verkenners zijn somber, maar Jozua en Kaleb zeggen dat Israël moet blijven
vertrouwen op de Heer..

Week 47 (21/11 - 25/11) – Naar de overkant
Deuteronomium 31:1-8 en 34:1-12 en Jozua 4:4-9
Mozes gaat niet mee het beloofde land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe aanvoerder.
Vanaf een hoge berg laat God hem het land uit de verte zien. Daarna sterft hij. Onder leiding
van Jozua steekt het volk de rivier de Jordaan over en gaan ze het beloofde land binnen. Na
een reis van veertig jaar zijn de Israëlieten in het land waar ze thuis zullen zijn.

Teamtraining
Donderdag 20 oktober jl. hadden wij met het team een
krachtige werksessie met als thema ‘Van werkdruk naar
werkgeluk’. We hebben met elkaar gesproken over de
kernwaarden van onze school en hoe wij de toekomst
zien op de VerreKijker. Woensdagmiddag 9 november
gaan we hiermee verder.

Fietsverlichtingscontrole
Maandag 31 oktober jl. hadden wij onze jaarlijkse
fietsverlichtingscontrole. Het thema van dit jaar is ‘Sta
aan! Tijdens de veilig weer naar school-week’. FietsNed
was hierbij aanwezig om kleine reparaties uit te voeren.
Alle kinderen kunnen weer veilig de weg op!

Onthulling snelheidsmeter in Uitwijk
Afgelopen dinsdagmiddag heeft de gemeente Altena samen
met de dorpsraad, de kinderen van onze school en inwoners
een snelheidsmeter onthuld en in werking gesteld. Deze
snelheidsmeter hangt in de Langstraat in Uitwijk bij het
speeltuintje. Een plek waar veel kinderen van onze school
vaak komen, maar waar helaas ook veel te hard gereden
wordt,omdat het als sluiproute gebruikt wordt. Deze
snelheidsmeter heeft voor mensen die zich wel aan de
snelheid houden het positieve effect dat er punten verdiend worden. Deze punten worden
door de gemeente omgezet in geld wat de dorpsraad mag benutten voor de veiligheid in de
dorpen Waardhuizen en Uitwijk.

Schoolkerkdienst
Zondag 6 november a.s. hebben wij een schoolkerkdienst, waarbij iedereen van harte
welkom is. Het thema van dit jaar is ‘Gi-ga-groen’. De dienst wordt geleid door ds. Gert van
de Pol en begint om 9.30 uur. Vanuit de kerk is er een inzamelingsactie voor de
Voedselbank in Sleeuwijk. U bent vrij om hieraan te geven.

Week van de Mediawijsheid
De Week van de Mediawijsheid heeft als
doel om Nederlanders mediawijzer te
maken en bewust te maken van hun
eigen rol en verantwoordelijkheid als
gebruiker van (digitale) media.

Voortgangsgesprekken groep 1
t/m 8
Van 14 t/m 25 november staan de voortgangsgesprekken voor de leerlingen uit groep 1 t/m
8 gepland. De leerkrachten nemen contact met ouders op wanneer een voortgangsgesprek
wenselijk is. Dit is dus niet bij ieder kind het geval. Ouders mogen ook per mail contact
opnemen met de leerkracht als er behoefte is aan een voortgangsgesprek tijdens deze
weken. In overleg wordt een tijdstip afgesproken.

Schoolcollecte en schoolkrant
Woensdag 23 november a.s. komen wij weer bij u langs de deur met de
schoolcollecte. In de bijlage van deze nieuwsbrief leest u hier meer over. De
opbrengst van dit jaar gaat naar de vervanging van het dak (inclusief plaatsing
zonnepanelen) en de aanschaf van schoolfruit. Ook ontvangt u op deze dag de
schoolkrant.
Voor het collecteren zijn wij op zoek naar ouders/kinderen die mee willen helpen.
U kunt zich hiervoor opgeven via helga.jonkers@destroming.eu. Voorafgaand aan de
collecte is het de bedoeling om op school met elkaar een broodje knakworst te eten. We
doen dit meteen om 12.15 uur om vervolgens rond 12.30/12.45 uur te kunnen starten met
collecteren. Wilt u hiervan gebruik maken, geef dit dan ook door via bovenstaande mailadres
en met hoeveel personen u komt.

Nieuwjaarsborrel 11 januari
We zijn gewend om ieder jaar een gezellig moment te hebben met
elkaar als team en ouders om het nieuwe jaar in te luiden. Ook
Hoppas is hierbij aanwezig.
De nieuwjaarsborrel van het komende jaar staat gepland op
woensdag 11 januari. De avond begint om 20.00 uur en zal
plaatsvinden op school. U bent van harte welkom!

Leerlingenraad
Dit schooljaar zijn wij gestart met een leerlingenraad.
Waarom een leerlingenraad?
● De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten
dat ze meetellen.
● Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
● De betrokkenheid van de leerlingen met de school wordt bevorderd.
● De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken wordt bevorderd.
● De leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
● De leerlingen kunnen ondervinden wat (on)realistisch en (niet) haalbaar is.
● Het actief burgerschap wordt bevorderd.

●

De leerlingen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de
mening van de ander.
In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers uit de groepen 4 t/m 8. We vergaderen 8x per
schooljaar. Tijdens de vergadering wordt ook een ouder van de school ambassadeurs
uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Vakantierooster 2022-2023
Vakanties::
●
●
●
●

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

●
●
●

Hemelvaart:
18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinksteren:
29-05-2023 t/m 29-05-2023
Zomervakantie:
10-07-2023 t/m 18-08-202

Vrije dagen en geplande studie(mid)dagen schooljaar 2022-2023
Vrije (mid)dagen:
● 23 december 2022
● 7 februari 2023
● 24 februari 2023
● 26 juni 2023
● 30 juni 2023
● 7 juli 2023

Groep 5 t/m 8 middag vrij:
Groep 1 t/m 8 middag vrij:
Groep 5 t/m 8 middag vrij:
Groep 1 t/m 8 middag vrij:
Groep 1 t/m 8 hele dag vrij:
Groep 5 t/m 8 middag vrij:

Start kerstvakantie
Werkmoment team
Start voorjaarsvakantie
Werkmoment team
Vrije vrijdag ivm Feestweek
Start zomervakantie

Pareltjes van de maand oktober
Kind van de maand: Britt van Herwijnen
1.Wat maakt je blij?
Pantertje spelen in de pauze met Isa en Anna.
2.Als alles kan, wat zou jij dan willen doen in de vakantie en
waarom?
Zwemmen en dan van de glijbaan gaan samen met mijn broertje Max.
3. Wat is er leuk aan vriendinnen?
Ze zijn lief voor mij en ik krijg ook vaak tekeningen van mijn bestie Lisanne.
4. Welk eten zou je elke dag wel willen eten?
Friet mayo/curry met een viandel of frikandel of kipnuggets of kipfingers.
5. Waar ben jij heel goed in?
Ik kan goed dansen bij de dansles samen met Marsel.
6. Wat vind je de leukste dag van de week en waarom?
Zondag, want dan papa vrij en dan gaan we de kittens vangen.

7. Waar kijk je naar uit als je wakker wordt?
Ik heb er altijd superveel zin in om in mijn bed op de Ipad te gaan.
8. Wat wil je later worden?
Ik wil graag iedere week iets anders zijn.
9. Welke persoon laat je het meest lachen?
Om Max, omdat hij altijd zo grappig lacht. Hij heeft schattige
tandjes.
10. Als je een wens zou mogen doen, welke zou het dan zijn?
Dat ik bij opa kan zijn.
11. Als je een superkracht mocht kiezen; wat zou je kiezen en
waarom?
Dan zou ik heel graag willen vliegen naar de heme.
12. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen?
Met Max, want dan hoef ik niet naar school.
13. Als je met iemand uit een sprookje zou kunnen praten, met wie zou je dat dan willen?
Wat zou je hem vragen?
Met een prinses, met een fee en met een zeemeermin. Ik zou willen vragen of ze bij mij
willen komen wonen.
14. Als je naar een onbewoond eiland zou gaan, wie en wat neem je dan mee?
Papa, mama en Max, want die zijn het belangrijkst voor mij en kunnen mij helpen.
Britt, bedankt voor je interview!
In het volgende VerreKijkertje is weer iemand anders aan de beurt.

Overig nieuws uit de groepen
Groep 1/2/3
Juf Dimphie kwam met de peuters bij ons op visite om te
luisteren naar het prentenboek “de blaadjesdief”
Dit boek gaat over een eekhoorn die merkt dat er steeds
meer blaadjes van de bomen vallen. Hij denkt dat andere
dieren de blaadjes meegenomen hebben, maar het is
gewoon de eind die waait omdat het herfst is.

Groep 4/5/6
Project Streetwise
We hebben leuke lessen gekregen
van de ANWB.
We hebben geleerd hoe we over
moeten steken, waar we kunnen
spelen, hoe belangrijk de gordel is
en hoe lang de remweg van een
auto is.
Groep 7/8
Uilenles
De leerlingen van groep 6, 7 en 8
hebben een les over uilen gehad
van meneer van Diest van
Altenatuur.
Eerst hebben we veel informatie gekregen over bosuilen, ransuilen, velduilen, kerkuilen en
steenuilen
.
We weten ook wat takkelingen zijn en dat o.a. vrijwilligers van Altenatuur uilenkasten
plaatsen om de uil te beschermen.
Het was erg interessant en hebben veel geleerd.
Daarna mochten de kinderen braakballen onderzoeken. We hadden nooit gedacht dat we
zoveel botjes van muizen zouden vinden. Met een kaart waar de verschillende onderdelen
van het skelet van de muis op staan, konden we opzoeken welke botjes we nu eigenlijk
gevonden hadden. Een erg leuke en leerzame ervaring!
De kinderen hebben hun vondsten mee naar huis genomen

🦉

😊

Team CBS De VerreKijker

