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Beste ouders/verzorgers,
Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs hoeven niet langer in quarantaine als zij in
contact zijn geweest met een besmet persoon en als zij geen klachten hebben. Dat heeft
het kabinet vorige week bekend gemaakt.
Dit betekent dat groepen niet meer in quarantaine gaan als er drie of meer besmettingen
in de klas zijn.
De afgelopen weken moesten de directeuren van diverse SPOLT-scholen
noodgedwongen groepen naar huis sturen. Dat vroeg veel van hun organisatietalent en
dat van onze leerkrachten, Daarnaast deden wij ook steeds een beroep op het
incasseringsvermogen van veel ouders en, niet in de laatste plaats, ook van de kinderen.
Het is goed dat onze school weer open gaat, maar, gezien de nog altijd oplopende
besmettingscijfers en de al bekende personele tekorten in het onderwijs, is het
onvermijdelijk dat ik mijn zorgen over de personele bezetting op onze scholen met u deel.
Hoewel het team van onze school zich met de volle aandacht inzetten om continuïteit van
onderwijs te bieden, kunnen we die continuïteit helaas niet garanderen. Het was en is op
dit moment bijna niet mogelijk om leerkrachten die uitvallen te vervangen.
Laten we, met elkaar en ieder voor zich, alert blijven en de richtlijnen blijven opvolgen.
Waar wij hopen op de terugkeer van de bekende drieëenheid rust, reinheid en regelmaat
voor kinderen, medewerkers en ouders, wil ik niet nalaten mijn waardering uit te spreken
voor jullie veerkracht.
We hopen op ieders begrip en medewerking en we hebben er vertrouwen in dat we
samen alles in goede banen kunnen leiden.
Met vriendelijke groet.
Team De Verrekijker

Afscheid juf Claar
Voor de kerstvakantie namen
we afscheid van juf Claar. Na
40 jaar gewerkt te hebben als
leerkracht
bewegingsonderwijs, gaat ze
nu genieten van haar
welverdiende pensioen. Onze
concierge Geert maakte een
filmpje ter gelegenheid van dit
afscheid. Het filmpje is hier te
bekijken.
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Even voorstellen...
Hallo,
ik ben Elles van den Boomen, 21 jaar oud en woon in
Weert. Sinds 10 januari ben ik werkzaam bij basisschool
de Verrekijker als onderwijsassistente.
Na een leuke en leerzame stageperiode bij basisschool
de Firtel en kinderopvang Humankind in Stramproy, heb
ik de combinatie opleiding onderwijsassistent en
gespecialiseerd pedagogisch medewerker afgerond.
Aansluitend ben ik een jaar werkzaam geweest bij
kinderopvang Humankind. Vervolgens kreeg ik steeds
meer de ambitie om werkzaam te zijn binnen het
onderwijs. Ik heb dan ook heel veel zin in deze uitdaging.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om tijd door te brengen
met mijn vrienden en doe ik graag hardlopen.
Ik kijk uit naar een super leuke en leerzame tijd samen!
Mijn naam is Mirte Slaats, ik ben 24 jaar en ik kom uit
Ospel. Naast het lesgeven doe ik aan voetbal bij de dames
van RKSVO en vind ik het onwijs leuk om te bakken en te
koken!
Vanaf oktober 2021 ben ik werkzaam voor bureau Negen
uit Meijel, waarbij ik in het basisonderwijs in wordt gezet
om bewegingslessen te geven. Sinds begin dit jaar ben ik
begonnen op IKC De Verrekijker, waarbij ik de hele school
op donderdag van de gymles mag voorzien.
Ik vind het een echte uitdaging om alle kinderen op hun
eigen niveau mee te laten doen en om ze vooral veel
plezier te laten beleven tijdens het sporten. Want van het
enthousiasme van de kinderen krijg ik zelf ook veel
energie van!

Wist u dat...
Onze stagiaires Julia (juf Ankie) en Deni (juf
Bianca/Fraukje) stage gaan lopen in een andere
groep? Zo doen ze ervaring op in verschillende
klassen. Julia zal stage gaan lopen in de groep
van Manon, en Deni in de groep van Ineke.

Nieuwsjaarsbrunch
Vanwege de vervroegde kerstvakantie
kon onze kerstbrunch helaas niet
doorgaan, maar aan het begin van het
nieuwe jaar hebben we wél kunnen
genieten van een nieuwjaarsbrunch!
We hebben genoten van een gezellige
en smakelijke start van het jaar samen.
Foto's van deze activiteit kunt u
bekijken via het Ouderportaal. Bedankt
aan de ouderraad voor alle hulp!
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Groepen 1-2

In groep 1-2 zijn we gestart met een nieuw thema. Het thema is: ‘Piraten!’
Op een ochtend waren Joep en Bennie verdwenen uit het klaslokaal. In
beide groepen lag er wel flessenpost.

In de flessen zat een ‘echte’
schatkaart (plattegrond van
de school). Op de plattegrond
stond een afbeelding van Joep
en Bennie. De kinderen uit
beide kleutergroepen zijn met
hun eigen schatkaart op zoek
gegaan.
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Groepen 1-2

Na enig zoek- en speurwerk
hebben de kinderen Joep en
Bennie in de speelzaal
gevonden. Joep en Bennie
waren verkleed als piraten en ze
hadden hun eigen piratenboot
gemaakt. De kinderen willen
ook piraat worden en een
piratenboot in de klas maken.
Hier gaan we komende tijd mee
aan de slag.
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Groepen 3-4

In groep 3/4 hebben we in de eerste week van 2022 gezellig samen
gesmuld van al het lekkers tijdens de nieuwjaarsbrunch.

Ook hebben we die week het thema kleding afgerond. De kinderen
mochten nog lekker zelf geëxperimenteerd en ontdekt hoe je moet
naaien, breien, vingerhaken enz. Dit konden ze doen door zelf te
proberen of door hierbij passende filmpjes te gebruiken. Ook hebben
we armbandjes gemaakt van gekleurd wol. Na deze week mocht alles
mee naar huis en konden we aan de slag met het nieuwe thema.
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Om het nieuwe thema te raden hadden de juffen allermaal spullen van
vroeger meegenomen. Bij elk verhaal vertelden de juffen twee verhaaltjes
en kozen de kinderen welk verhaal ze dachten dat echt waar was.
In ons nieuwe thema gaan we ontdekken hoe het leven eruit zag 'Toen
(super) opa en oma kind waren'. Hoe was het op school? Hoe leefden ze
thuis? Wat deed je als kind vroeger in je vrije tijd? En wat zijn de verschillen
met deze tijd?
Natuurlijk mogen de kinderen ook spullen meenemen uit de tijd dat
(super) opa en oma kind waren. Hiervan maken we een hoek in de klas.
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Groepen 5-6

Ook in groep 5/6 zijn we gestart met het thema Moderne Geschiedenis.
We maken een portret van onszelf in de pruikentijd en schrijven een
brief voor in een tijdscapsule over ons leven er nu uitziet. Hoe zou
iemand daar over 100 jaar over denken.....?
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Wij gaan het vooral hebben over de tijd van 'burgers en stoommachines',
we gaan in de tijd terug 'van stroom naar stoom', hiervoor bekeken we wat
er nu eigenlijk bij een fluitketel gebeurt en demonstreerde Loek daarna hoe
dat dan bij een stoommachine werkt.

Ook snuffelden we in de
nieuwe wisselcollectie
en genoten van de
nieuwe leesboeken....
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Groep 7-8

In groep 7-8 hebben we het thema kleding afgesloten. We hebben veel
geleerd van onze eigen onderzoeksvragen.
Zo heeft Emmely Imke
geleerd hoe je moet breien en
gaven ze een demonstratie
voor de klas...

...en gaf Saar voor haar
spreekbeurt een
demonstratie
met de naaimachine. Ook
liet ze zien hoe ze zelf
haar eigen broek heeft
gemaakt.

Vervolgens hebben we een start
gemaakt met het nieuwe thema;
'Kinderen in de oorlog', waarbij de
Tweede Wereldoorlog centraal
staat.
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Cas, die héél veel over
oorlog weet, hield zijn
spreekbeurt over WOI.
Hij nam een echt
gasmasker mee!

Juf Nicole leest momenteel voor
uit het boek 'Buiten is het oorlog'
van Janny van der Molen, over het
leven van Anne Frank.

Tijdens crea zijn we gestart met het
tekenen van een schuilplaats (zoals het
Achterhuis), in perspectief én met
details die laten zien dat het om een
onderduikadres gaat.

Wist u dat...
Juf Juul volgende week start met haar afstudeerstage? Gedurende 20
weken zal zij de groep van maandag t/m donderdag draaien. We wensen
haar heel veel succes!

