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Verrekijker
Nieuws
Een fijne herfstvakantie gewenst!

Muziekochtend

Na een fijne start van het schooljaar is
het nu tijd voor herfstvakantie. We
wensen alle ouders, verzorgers en
kinderen een hele fijne week toe.
Team de Verrekijker

Klassenouders
Aan het begin van het schooljaar
hebben we geïnventariseerd welke
klassenouders hun taak nog een jaar
willen vervullen en hebben we nieuwe
klassenouders gevraagd. Een
klassenouder regelt bijvoorbeeld
hulpouders bij een activiteit of vervoer
bij een excursie. Hieronder het overzicht
van de klassenouders voor dit
schooljaar.
Gr. 1-2A: Nicole Smolenaers
Gr. 1-2B: Nicole Smolenaers
Gr. 3-4A: Petra Breukers
Gr. 3-4B: Ingrid Dalemans
Gr. 5-6A: Wendy van der Ouderaa
Gr. 5-6B: Ilse Coolen en Lia Schouten
Gr. 7-8: Wendy van der Ouderaa en
Claudia Hansen

Op woensdag 29 september
vond de muziekochtend plaats.
Alle groepen hebben onder
begeleiding diverse workshops
gevolgd, waaronder muziek,
dans, ukelele en cajon.
Daarnaast introduceerde Fer
Koolen in de groepen het begin
van het nieuwe schoollied, dat
samen met de kinderen wordt
afgemaakt. Onze conciërge
Geert maakte een film van
deze ochtend, welke hier te
bekijken is.

Mijn Rapportfolio
De afgelopen weken hebben
de leerkrachten en kinderen op
Mijn Rapportfolio de
vragenlijsten 'Zo ben ik' en 'Zo
werk ik' / 'Zo speel ik' ingevuld.
Deze lijsten staan nu open
voor ouders om in te vullen. Na
het invullen krijgt u inzage in
wat uw kind en de leerkracht
hebben ingevuld bij de
verschillende onderdelen.
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Even voorstellen...
Hallo! Graag stel ik mijzelf even voor. Ik ben Deni Puts
(17 jaar) en woon in Swartbroek met mijn ouders en
twee jongere zusjes. Dit jaar ben ik begonnen met
studeren op de PABO in Sittard en ik mag het
komende jaar op de Verrekijker in Ell stage komen
lopen in groep 1-2B. Op donderdag ben ik er altijd.
Één keer in de drie weken zelfs een hele week. De
eerste weken zal ik vooral observeren en opdrachtjes
doen in kleine groepjes in overleg met de
stagebegeleiders van school en van de opleiding. Ik
heb er super veel zin in en hoop veel te leren en
ervaring op te doen.In mijn vrije tijd vind ik het leuk
om met vriendinnen leuke dingen te doen, te koken
of muziek te maken. Verder hockey ik in Weert, werk
in de horeca en met grote regelmaat pas ik op.
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik deze uiteraard
graag. Ik kijk erg uit naar dit schooljaar! Groetjes, Deni

Opening Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober openden we samen de
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar was
'Worden wat je wil', waarbij allerlei beroepen
centraal stonden. Juf Ineke las het boek 'Het feest
andersom' voor, en Juf Nicole droeg het gedicht
'Worden wat je wil' voor. Uiteraard werd er tijdens
de Kinderboekenweek volop gelezen in alle
groepen.
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Vervangingsproblematiek
Het lerarentekort is bijna dagelijks nieuws. Helaas hebben we daar veel last
van. Waar het er soms op lijkt dat dit probleem zich alleen in de Randstad
voordoet, moet ik helaas melden dat het ook in toenemende mate geldt
voor SPOLT en voor de andere schoolbesturen in Midden-Limburg.
Waar ouders in een dergelijke situatie worden opgezadeld met de
uitdaging om opvang te organiseren, voelen directeuren en leerkrachten
zich verantwoordelijk en doen vervolgens hun best om oplossingen te
bedenken die organisatorisch en onderwijskundig (enigszins) werkbaar
zijn. Dat leidt tot oplopende werkdruk voor alle betrokkenen.
Enige tijd geleden werd u geïnformeerd over deze problematiek en de
zoektocht naar passende oplossingen. U kunt erop vertrouwen dat wij als
school alles in het werk zullen stellen om te zoeken naar geschikte
vervanging. Daarbij kijken we breder dan alleen naar beschikbare
leerkrachten.
Het is onze wens en ons streven om de dagelijkse lessen zo veel mogelijk
op de bekende wijze te laten doorgaan. Dat is het beste voor ons allemaal,
de kinderen voorop.

Verkeersveiligheid
Na de herfstvakantie op 2 november komt Mevr. Maris, beleidsmedewerker
Verkeer en Vervoer van de gemeente Leudal, de verkeerssituatie rondom
de school in kaart brengen. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek om
mogelijkheden te bespreken hoe we de omgeving nog veiliger kunnen
inrichten. Enige tijd geleden hebben we geconstateerd dat het verkeer
toeneemt.

Verlof
De afgelopen weken ontvangen we regelmatig korte verlofaanvragen voor
o.a. dokters, tandarts of therapeutisch afspraken.
We begrijpen dat deze afspraken soms moeilijk buiten schooltijd te
plannen zijn toch willen we u hierop attenderen. Probeer zoveel mogelijk
afspraken buiten schooltijd te plannen.
Verlofaanvragen dienen in samenspraak met de desbetreffende
groepsleerkracht en directie worden goedgekeurd. Alvast bedankt voor
jullie medewerking.
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Groepen 1-2

Nu alle dieren een plekje hebben in de dierentuin zijn we met veel plezier
aan de slag als verzorger, kassamedewerker/winkelier of bezoeker. We
hebben geleerd dat we een kaartje moeten kopen als entreebewijs,
gebruiken een plattegrond om de bezoekers de weg te wijzen en kopen
souvenirs al aandenken aan een bezoek aan de dierentuin.

De bibliotheek is na school
(maandag t/m vrijdag)
geopend voor kinderen en
ouders. Na de herfstvakantie
gaan de kleuters niet meer op
de woensdagen onder
begeleiding naar de
bibliotheek.
U bent dan weer van
harte welkom om
met uw zoon/dochter
samen boeken uit te
zoeken in de
bibliotheek in school.
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Groepen 3-4

De afgelopen weken zijn we volop verder gegaan aan ons eerste thema
'Boodschappen in Ell'. In allebei de klassen hebben we onze eigen
supermarkt gemaakt met een naambord, afdelingen, een kassa, een
lopende band en nog veel meer goede ideeën van de kinderen. De
kinderen hebben veel spullen verzameld die in een supermarkt te koop
zijn. De hoek is dus goed gevuld. Ze genieten van het rollenspel en het
lekker spelen in de hoek.

Om nog meer over ons thema te weten te komen en om de vragen die de
kinderen hebben bedacht te beantwoorden, gaan ze in groepjes op
bezoek bij de Spar, de bakker en de slager in Ell. De eerste groepjes zijn
afgelopen week al geweest en zijn veel nieuwe dingen te weten
gekomen. De bakker gebruikt niet de mixer zoals ze die thuis ook
hebben, maar een veel grotere..
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Groepen 3-4

Bij het bezoek aan de Spar kregen de kinderen ook een opdracht mee.
Ze moesten spullen kopen voor het bakken van pannenkoeken.
Afgelopen vrijdag waren de kinderen zelf kok. Ze hebben in groepjes
heerlijke pannenkoeken gebakken en er zelf van gesmuld :). Het was
zeer geslaagd!

Groep 3 heeft ondertussen weer veel nieuwe letters geleerd. Het zijn er al
29! Deze week zijn we ook gestart met het aanleren van de schrijfletters.
Hier gaan we de komende weken veel mee oefenen.
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Groepen 5-6

De kinderen hebben hun kijker gericht op een land/werelddeel en
vullen hun eigen mindmap.

Ook hebben ze
nagedacht welke
totem bij hen past.
Samen maken we
een totempaal.
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Groepen 5-6

De Schoolschrijvermaand loopt ten einde. Er wordt nog hard gewerkt
aan de zelfgeschreven verhalen.

Videobellen met de oom van Loek, Mirthe, Niels en Tijn uit Australië
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Groep 7-8
Ook in groep 7-8 werd er volop
gewerkt aan het thema.

Fay, Cas en Marit zoeken uit
hoe de indianenoorlogen
verlopen zijn, en maakten een
totempaal die op de achterkant
voorzien is van informatie.

Silke en Imke zoeken uit
wat nou eigenlijk het
lekkerste gerecht van
Hawaii is...

...en Julian zoekt samen
met Daan uit welke dieren
uit het Amazonegebied het
gevaarlijkst zijn.
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Groep 7-8
De groep ging aan de slag met
een puzzel van de wereld van
500 stukjes, die we samen
hebben afgekregen!

Noud maakte (samen met
konijn Snuffie) zijn debuut in de
Donald Duck.

Ook namen we afscheid van juf Sharay, die met zwangerschapsverlof
gaat. We wensen je een heel fijn verlof toe! Veel succes met de 'laatste
loodjes'.

