
Met trots presenteren we onze nieuwe huisstijl:
een nieuw logo, frisse kleuren en symbolen die
onze kernwaarden onderstrepen. Hiermee
willen we ons nog sterker profileren als school.  
Met dank een Fika Concepts voor dit mooie
ontwerp. 
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Nieuwe huisstijl

Vakantiegroet 
De laatste dag van het schooljaar is weer aangebroken. Een welverdiende
zomervakantie komt in zicht. En wat mogen we trots zijn op elkaar! 

Wederom een zeer bijzonder jaar is voorbij gevlogen.
Een jaar waarin u en de medewerkers van de Verrekijker te maken kregen
met een verlenging van de coronapandemie. Maar de Verrekijker is de
Verrekijker, ook in tijden van een pandemie. Misschien wel extra in onzekere
tijden. Onze visie is ons kompas en in tijden van crisis kan dit ons loodsen en
op koers houden. De pandemie heeft het onderwijs veranderd en de
onschatbare waarde van het onderwijs is weer eens duidelijk naar voren
gekomen. Maar ondanks alles zijn we in staat geweest onze koers vast te
houden en mogen we terugkijken op mooie ontwikkelingen.

Ook komend schooljaar gaan wij samen met de kinderen en u verder om
kwalitatief goed thematisch onderwijs te bieden. 
Samen omdat jullie als ouder een belangrijke groep in onze school vormen.
Jullie vertrouwen op ons, wij vertrouwen op u. Iets wat we met elkaar moeten
blijven koesteren. Zolang we maar met elkaar in contact blijven en blijven
samenwerken, gaat ons dat lukken.

We wensen u en de kinderen dan ook een welverdiende vakantie toe en
hopen jullie in het nieuwe schooljaar allemaal weer gezond en fris te mogen
ontvangen!

Team de Verrekijker
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 Ouders bedankt

Alle ouders die zich op een of andere wijze dit
schooljaar ingezet hebben voor onze school willen
we heel hartelijk danken. Zonder hulp en inzet van
ouders is ons onderwijs moeilijk uit te voeren. 
Jullie zijn onmisbaar voor ons. 

Dinsdag 20 juli verzorgden
'De Vuilnismannen' een
interactieve en muzikale
workshop bij ons op
school. Met een uitgebreid
trommel instrumentarium
bestaande uit gedumpte
emmers, tonnen, borstels,
pannen en andere
afvalmaterialen werd er
muziek gemaakt. De
kinderen deden volop
mee! Meer foto's staan op
Ouderportaal.

 De Vuilnismannen

Oudertevredenheidspeiling 

De tevredenheidsonderzoeken zijn
afgerond en de rapportcijfers liegen er
niet om.

De medewerkers waarderen de
Verrekijker met het rapportcijfer 8,4. 
De ouders geven een 8,3 daar zijn we
heel blij om.
De kinderen doen er nog een schepje
bovenop en waarderen de Verrekijker
met een 8,6. De scores worden
automatisch op Vensters PO geplaatst. 

Voor nu moge duidelijk zijn dat we heel
trots mogen op het behaalde resultaat! 



Een leesdip na de zomervakantie?! Niet als het aan ons ligt!

Doe in de zomervakantie mee met Blink zomerlezen! Drie écht spannende
verhalen voor groep 3 t/m 8, geschreven door Manon Sikkel, Tosca Menten
en Maren Stoffels. En, extra spannend, in alle drie speelt onze school de
hoofdrol. Zes weken lang staat er wekelijks een nieuw hoofdstuk online,
met steeds weer een spannende cliffhanger. U vindt de links hieronder en
op Ouderportaal.

Groep 3-4A: Beestje
Groep 3-4A: De Engerds
Groep 3-4B: Beestje
Groep 3-4B: De Engerds
Groep 5-6: De Engerds
Groep 7-8: Een school vol spinnen
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 Wisselmiddag

Afgelopen maandag vond de wisselmiddag plaats. Tijdens deze
middag hebben de kinderen kennis gemaakt met de nieuwe groep,
leerkrachten en klasgenoten. Ook onze nieuwe leerkracht Maud en
LIO-stagiaire Juul hebben alvast kennis gemaakt. Er werd al volop
geknutseld aan de nieuwe verjaardagskalenders. Het was een
geslaagde middag! 

Zomerlezen

Daarnaast heeft Bibliocenter een
leuke zomer-lees-bingo en challenge georganiseerd, die dinsdag 13 juli
werd geïntroduceerd tijdens de gymlessen. Weten jullie dat bewegen en
lezen namelijk heel goed samengaan? In een circuitje van allerlei
activiteiten werd met deze combinatie gewerkt, waarbij verrassende
spelvormen naar voren kwamen. Er werd door de kinderen fanatiek
meegedaan. Hopelijk doen ze dit 
ook gedurende de zomervakantie 
nog regelmatig, want lezen en 
bewegen is ook dan belangrijk. 
De materialen voor het zomerlezen 
en de foto's van de 
introductieactiviteit zijn te vinden 
op Ouderportaal. 

Veel leesplezier!

https://mandrillapp.com/track/click/30877660/blinkzomerlezen.nl?p=eyJzIjoidUZPNlRPYm5KRENIbTBocnp6Sm5yV05rVzM0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg3NzY2MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2JsaW5rem9tZXJsZXplbi5ubFxcXC9sZWVzLXBvcnRhbFxcXC9mNmllZzYwODJmNWQ4YTZjMGM1MVwiLFwiaWRcIjpcIjdjYmY2NzZhODRlMjQzMjc4Yjg1YjdjZTEwYTUwZDc1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNjMxNDI4ZTE3ZmRlYzUyNWFmYjg1ODJlMzU5OTQ2ODk4NjkzMDY4OFwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30877660/blinkzomerlezen.nl?p=eyJzIjoiTVZNdGRDMnp3ajgwWDJVZldmUTBqTUVFSXlzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg3NzY2MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2JsaW5rem9tZXJsZXplbi5ubFxcXC9sZWVzLXBvcnRhbFxcXC9mMTdoZDY1ZmpqZjBoMDUxMjBiY1wiLFwiaWRcIjpcImYyYjQ3MGYzYWFlZjQzZGViZjgyOTE2NjM1MjY3NWVlXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMmRmNDRhM2FlNGJjZmM0ZTUwNjNhMThhOTkzNGU4NDNmMjhmMDNhYVwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30877660/blinkzomerlezen.nl?p=eyJzIjoidUZPNlRPYm5KRENIbTBocnp6Sm5yV05rVzM0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg3NzY2MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2JsaW5rem9tZXJsZXplbi5ubFxcXC9sZWVzLXBvcnRhbFxcXC9mNmllZzYwODJmNWQ4YTZjMGM1MVwiLFwiaWRcIjpcIjdjYmY2NzZhODRlMjQzMjc4Yjg1YjdjZTEwYTUwZDc1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNjMxNDI4ZTE3ZmRlYzUyNWFmYjg1ODJlMzU5OTQ2ODk4NjkzMDY4OFwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30877660/blinkzomerlezen.nl?p=eyJzIjoiclRJMHp2QzQ3SGJBWXVxMHpfeE1yamZVRTd3IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg3NzY2MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2JsaW5rem9tZXJsZXplbi5ubFxcXC9sZWVzLXBvcnRhbFxcXC9iODBpNmMwYzY5aGYwN2dkNjVnM1wiLFwiaWRcIjpcIjY0MmRlOTc0NzdhMDRhMDI5MmM2MDBiMmFhMGQ4ZTAxXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMDhjODdkYmIyZWYyNDEzMGE5NDQxOGU2MDRhNDBmNTJlMDM2ZDZkMlwiXX0ifQ
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/1h6b95e297h297bjg0cd
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/6gc9781877486ch5jc04


Groepen 1-2
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Het laatste thema van dit schooljaar was 'Retteketet... wij beleven
circuspret'. In de klas hebben de kinderen in hun eigen circus optredens
en trucs aan elkaar laten zien. De vorige week kwam er een echte
circusartiest die zijn kunstjes liet zien, waarna de kinderen de samen met
hem aan de slag mochten om nieuwe trucs te leren. 



Groepen 1-2
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Groepen 3-4
Binnen het thema kringlopen zijn we de afgelopen weken verder gegaan
met de onderwerpen afval, dag en nacht en de seizoenen.
De kinderen hebben allerlei spellen en fantasie voorwerpen geknutseld en
een waterkringloop of een zomer- of winterwerkje. 

Nieuwsbrief 07



We wensen alle kinderen en jullie als ouders een hele fijne zomervakantie toe.  

Groepen 3-4
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Vorige week hebben de
kinderen hard gewerkt aan hun
eigen verhaal over 'Mijn jaar in
groep 3 of 4'. Met trots kijken we
hier samen op terug!

Ook hebben we ons in groep 3/4 A door proefjes verdiept in bijvoorbeeld hoe
kan je water schoonmaken en hebben we in groep 3/4 B nog kunnen genieten
en leren van allerlei mooie spreekbeurten, waarbij Mirthe ook nog eens in het
thema bleef en ons vertelde over de kringloop van het varken.

Ook hebben we dit thema
kikkervisje gekweekt van kikkerdril
en als kikkertjes uitgezet in de vijver
bij Fedde.



Groep 5-6
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De afgelopen periode zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 enthousiast aan
de slag gegaan met het laatste thema van dit schooljaar: milieu en
kringloop. 

De kinderen van groep 5-6 knutselden van afvalmateriaal waterdiertjes
en tekenden met wasco het zonnestelsel. 



Groep 5-6
Ook gingen ze aan de slag met interessante onderzoeksvragen.
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In de schooltuin werd er weer hard
gewerkt. Fijn dat een aantal
kinderen van groep 5-6 de
schooltuin in de zomervakantie
gaan verzorgen!



Groep 7-8
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 Schoolkamp 

Donderdag 1 en vrijdag 2 juli vond het
jaarlijkse schoolkamp plaats voor groep 8.
De kinderen hebben gedurende twee
dagen genoten van een actief en
afwisselend programma bij Break-Out in
Swalmen. 

Thema-presentaties  

De kinderen hebben hard
gewerkt aan hun
onderzoeksvragen binnen
het thema 'milieu en
kringloop'. 

Kay, Aart en Christiaan zochten uit
wat de oorzaken zijn van
bijensterfte en wat we eraan
kunnen doen om de bijen te
helpen. Ze presenteerden hierbij
een zelfgemaakt bijenhotel.

Rosalyn zocht uit wat de effecten
van de coronacrisis zijn voor ons
milieu, en presenteerde de
positieve en negatieve effecten
hiervan.



Groep 7-8
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 Filmpremière  

 Afscheid meester Jasper 

Deze week namen we ook
afscheid van onze stagiair
Jasper. We hebben genoten
van de lessen die hij heeft
gegeven. Komend schooljaar
zal Jasper stage gaan lopen op
de Hubertusschool in Herten.
We wensen hem veel succes in
zijn 3e jaar op de Pabo!
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De kinderen van groep 8 lieten 
in de laatste schoolweek de 
eindfilm zien aan de groepen 1 t/m 7. Donderdagavond was de
première voor ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's. Voorafgaand
aan de avond maakten de kinderen een ritje door Ell op de
jeugdprinsenwagen. Aan het eind van de avond droegen de
leerkrachten allemaal een stukje voor aan de kinderen en ook ouders
hadden een praatje voorbereid. We hebben genoten van een mooi
afscheid met z’n allen! We wensen de kinderen van groep 8 heel veel
succes op de middelbare school. Nu eerst genieten van een
welverdiende zomervakantie! 


