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Verrekijker
Nieuws
Start schooljaar

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten
er alweer op. De tijd vliegt... We hopen dat
iedereen een fijne vakantie heeft gehad en vol
frisse moed weer is begonnen op school of werk.
Hoe de leerkrachten hun vakantie hadden
besteed, hebben de kinderen kunnen zien tijdens
de feestelijke opening van het schooljaar. Zo
zagen we dat juf Ankie met haar caravan vast zat,
viel het tropisch zwemparadijs van juf Sharay een
beetje tegen en moest juf Sandra de wegenwacht
bellen... Desondanks hebben alle juffen genoten
van een fijne vakantie en zijn ze uitgerust weer
begonnen.

Versoepelingen
Afgelopen week zijn jullie geïnformeerd over de versoepelingen voor het
basisonderwijs. Dit betekent in het kort:
In schoolklassen geldt vanaf 25 september: als 1 leerling besmet is met het
coronavirus, hoeft niet de hele klas in quarantaine. Alleen kinderen die positief
zijn getest of die klachten hebben moeten thuisblijven.
De actuele versie van de beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van
de basisschool is van 20 september 2021. We blijven als school de beslisboom
hanteren.
Door het vervallen van de coronamaatregel 1,5 meter afstand houden mogen
we meer ouders ontvangen in de school. Zo ook tijdens vieringen en inloop.
We zijn blij dat we ook op school weer stappen kunnen zetten naar een meer
open samenleving, met persoonlijk contact tussen ouders en medewerkers.
Dit in onze veilige leer- en leefgemeenschap de Verrekijker.
Waar je groeit door te beleven.
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Verrekijker
Nieuws
De Schoolschrijver
Komende maand starten we in de groepen 3 t/m 8 met een programma
van 'De Schoolschrijver'. Een maand lang gaan we aan de slag met
inspirerende lees- en schrijfopdrachten, waarbij we geholpen worden
door kinderboekenschrijvers. We sluiten het project af met een
klassenbezoek van een echte schrijfster! Voor meer info kunt u kijken op
www.deschoolschrijver.nl.

Bedankt!

Medezeggenschapsraad
Meerdere keren per jaar komt
onze medezeggenschapsraad
bijeen. Binnen de MR denken
ouders en leerkrachten mee
over het beleid van de school.
Mocht u interesse hebben om
de notulen van deze
bijeenkomsten in te zien, kunt
u deze te allen tijde hier
bekijken.

Beste ouders, verzorgers,
kinderen en alle andere
betrokkenen,
hierbij willen we u van harte
bedanken voor het verzorgen
van de schooltuin in de
zomervakantie. We hadden
dit niet gekund zonder jullie
hulp! Hartelijk dank.
Team de Verrekijker
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Even voorstellen...
Onze nieuwe collega's schreven een stukje waarin zij zich aan u
voorstellen.
Ik ben Maud, 20 jaar oud en woon samen met
mijn broertje en
mijn ouders in Maasniel. Vorig schooljaar ben
ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs.
Dit schooljaar mag ik samen met juf Suzan
lesgeven aan groep 3-4a. Ik zal op de
donderdagen en vrijdagen voor deze groep
staan. Op de maandagen, dinsdagen en
woensdagen ben ik werkzaam als vervanger
op basisschool De Zjwiek in Roggel.
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met
skeeleren, nagels lakken, muziek luisteren en
dagjes eropuit gaan. Ik hoop er samen met de
kinderen en ouders een leuk, gezellig en
leerzaam schooljaar van te maken!
Mocht u vragen hebben, stel ze gerust!

Juf Juul

Juf Maud

Hallo allemaal,

Mijn naam is Juul Koster. Ik ben 24 jaar en ik
woon in Heythuysen. Op dit moment zit ik in
het vierde (en dus laatste) jaar van de
opleiding leerkracht basisonderwijs, ofwel
PABO. Ik volg deze opleiding in Sittard. Dit
hele schooljaar zal ik te vinden zijn in groep
7/8.Ik ben er altijd op donderdag, maar
vanuit de pabo hebben wij ook stageweken.
Dit betekent dat ik dan van maandag t/m
donderdag aanwezig ben. Het laatste
halfjaar zal ik mijn LIO-stage gaan uitvoeren.
Dit houdt in dat ik op maandag t/m
donderdag de groep over zal nemen van juf
Sharay, juf Sandra en juf Nicole. In mijn vrije tijd werk ik bij Rituals, reis ik
graag en vind ik het fijn om uiteten te gaan of andere leuke dingen te doen
met vrienden en familie. Als jullie nog vragen hebben zie ik jullie graag, of
mogen jullie een mailtje sturen naar j.koster@spolt.nl. Ik heb enorm veel zin
om er een leuk schooljaar van te maken! Hopelijk tot snel.
Met vriendelijke groet,
Juul Koster
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Even voorstellen...
Juf Sandra
Hallo ouders en kinderen van de Verrekijker!
Mijn naam is Sandra Fermont en wellicht zijn er een heleboel ouders en
kinderen die mij nog wel kennen. Afgelopen schooljaar hebben jullie mij niet
gezien, maar de twee schooljaren daarvoor was ik te vinden als juf op de
Verrekijker in groep 6/7 en in groep 3/4. Na jullie afgelopen jaar gemist te
hebben, ben ik heel blij dat ik dit jaar weer op de Verrekijker mag zijn! Ik ben
het hele schooljaar op vrijdag in groep 5/6 van juf Ineke en in de
verlofperiode van juf Sharay ook op maandag in groep 7/8 van juf Nicole.
Voor degenen die mij nog niet zo goed kennen:
Mijn naam is Sandra Fermont, geboren en getogen in Haelen. Ik woon in dit
prachtige dorp samen met mijn man Ralf en onze zoon Teun. In mijn vrije
tijd maak ik met veel plezier muziek. Ik zing, speel fagot bij de Harmonie en
trombone in een joekskapel. Ook wandelen, zwemmen en motorrijden doe
ik graag. Naast mijn werkzaamheden op de Verrekijker werk ik ook als
schoolopleider (stagebegeleider) bij twee andere scholen van ons bestuur.
Ik kijk er naar uit om dit schooljaar weer les te mogen geven op de
Verrekijker. Tot snel!
Groeten juf Sandra

Juf Julia
Hallo allemaal, mijn naam is Julia
Korten en ik kom dit schooljaar
stage lopen op de Verrekijker. Ik ben
eerstejaars PABO student op de
Nieuwste Pabo in Sittard.
Ik ben 17 jaar oud en ik woon in
Weert. Het eerste half jaar loop ik
stage in groep 3/4 bij juffrouw Ankie.
Ik heb heel veel zin in dit schooljaar
en ik hoop er een leuke en
educatieve tijd van te kunnen
maken. Groetjes!
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Groepen 1-2

Ons eerste thema's is het thema: 'Wij gaan op stap naar... de dierentuin!' Joep
en Bennie zijn niet op vakantie geweest en speelden gezellig op school. Ze
maakten de nieuwe dierenpuzzels en vonden de dieren die erop stonden zó
mooi... Die zouden ze wel in het echt willen zien. Tijdens een
puzzelspeurtocht vonden we steeds stukjes met dieren erop, maar ook foto's
van de school. Zo leerden de nieuwe kinderen de school meteen kennen. De
kinderen bedachten toen samen met Joep en Bennie dat we in de klas zelf
een dierentuin kunnen gaan maken. De komende weken gaan we samen
aan de slag om een dierentuin in de klas te maken!
Groetjes Fraukje, Bianca en Manon
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Groepen 1-2
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Groepen 3-4
In groep 3/4 zijn we dit schooljaar heel fijn gestart!
We hebben allerlei spelletjes en activiteiten gedaan die bijdragen aan de
groepsvorming, zoals deze opdrachten tijdens de gymles waarbij er
samengewerkt moest worden:

De kinderen zijn (net als hun juffen) heel enthousiast over alle nieuwe dingen die ze
leren.
Zo hebben de kinderen van groep 3 nu al 8 woorden geleerd!
Met die woorden en nieuwe letters doen we leuke spelletjes, werkjes en worden de
nieuwe letters en woorden op allerlei manieren "gebouwd", zoals met blokken, klei,
stempels, magneetletters enz.
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Groepen 3-4

De kinderen van groep 4 werken nu met rekenen in echte rekenschriften,
waarin ze hun werk keurig netjes kunnen opschrijven.
Ook hebben ze vulpennen gekregen, waarmee ze nu de hoofdletters leren
schrijven.

De afgelopen week hebben we een start gemaakt met ons nieuwe thema:
'Boodschappen doen in Ell'.
We zijn begonnen met een toneelstukje als startactiviteit. Daarna hebben we
een mindmap gemaakt, waarbij we inzoomen op de bakker, de slager en de
Spar.

Natuurlijk willen we ook zo veel mogelijk de wereld om ons heen in de klas
halen, dus gaan we de komende week een eigen winkel maken in de klas.
Deze geven we helemaal samen vorm. Het zou super fijn zijn als uw kind hier
ook aan kan bijdragen door spullen mee te nemen, die we dit thema mogen
lenen. Aan de hand van vragen van de kinderen gaan we verder op
ontdekkingstocht binnen dit thema.
We hebben er zin in!
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Groepen 5-6

Na de vakantie werd er een binnen-buitenkring georganiseerd om te vertellen
over de vakantie.

Ook gingen de groepen aan de
slag met het maken van een
verjaardagskalender met
stippenkunst van de Aboriginals.

Na een goede start van het
schooljaar werd het nieuwe
thema d.m.v. een
startprikkel geïntroduceerd.
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Groepen 5-6
Verschillende kinderen brachten spulletjes mee voor het nieuwe thema. Bij juf
Nienke werd al een mooie thematafel aangekleed.

Fedde bracht een echte
didgeridoo mee!

Ook werd er al volop
gemindmapt in beide groepen.
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Groep 7-8

Het nieuwe schooljaar is begonnen! De eerste week stond in het teken van
kennismaking. We bedachten samen wat we belangrijk vinden in onze klas en
op basis hiervan stelden we met z'n allen de groepsregels op.

Tijdens de gymles deden we allerlei spellen waarbij samenwerking en
vertrouwen centraal stond.
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Groep 7-8

Onze LIO-stagiaire Juul begon ook direct in onze groep en had in week twee al
meteen een stageweek. Ideaal voor ons om Juul te leren kennen, en voor Juul
om de kinderen te leren kennen.
Juul gaf al verschillende lessen. Zo organiseerde ze een circuit, waarbij de
kinderen in tweetallen aan de slag gingen met allerlei rekenopdrachten.

Tijdens de startprikkel werd het
thema geïntroduceerd. De komende
weken gaan we aan de slag met het
opstellen van onze eigen
onderzoeksvragen.

