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Verrekijker
Nieuws

Jan & Ko

Activiteiten CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt een breed scala aan cursussen, 
online webinars, workshops. lezingen, gastlessen en themabijeenkomsten voor
(aanstaande) ouders en kinderen. Bekijk hier de activiteiten voor de maand juni.

Afscheid Kealan Beijes

Donderdagmiddag 16 juni bereikte ons het intens verdrietig
bericht dat Kealan Beijes, oud-leerling van onze school en broer
van Devlin, Lé en Thei, is overleden als gevolg van een ernstig
ongeluk.
Deze week konden en mochten we afscheid nemen van Kealan.
We kijken terug op een bijzondere afscheidsavond en een
mooie, persoonlijke uitvaart. 
Op een prettige manier konden we met de kinderen en ouders
afscheid nemen van Kealan. Fijn dat we op deze wijze ons
medeleven konden betuigen. Een herinnering om nooit te
vergeten.
Ook voor de komende tijd wensen we Anita en Michiel, Jenny en
Tamara, broertjes Devlin, Lé, Thei en familie heel veel sterkte toe. 

MijnRapportfolio 

Alle leerkrachten zijn weer
hard aan het werk met het
schrijven van de
kindverslagen. De
komende weken zullen de
nieuwe kindverslagen dan
ook worden geüpload op
MijnRapportfolio. 

Vindt u het fijn om een
bericht te ontvangen bij
updates? Bij 'Mijn account'
kunt u ervoor kiezen om
e-mail notificaties aan te
zetten. U ontvangt dan
een mail wanneer de
leerkracht iets nieuws
heeft toegevoegd op
MijnRapportfolio.

Sportdag en schoolreis 

Vorige week vond de sportdag plaats. De kinderen van groep
1-2 kregen bezoek van Tante Thee, volgden een
dansworkshop en deden verschillende waslijnspelletjes op
het schoolplein. De groepen 3 t/m 8 volgden een workshop
voetbal (van DFO '20) en volleybal (van Bach S.V.), en
daarnaast werden er 'groene spelen' georganiseerd waarbij
het samenwerken centraal stond. Ook de schoolreisjes naar
Kidsplaza en Toverland waren erg geslaagd. Op beide dagen
hadden we het geluk dat de zon volop scheen. Foto's van
beide activiteiten kunt u vinden op Ouderportaal.

De afgelopen weken
volgden alle groepen
creatieve workshops bij
Jan & Ko, gespecialiseerd
in kunst- en 
 cultuureducatie. De
workshops zijn op maat
gemaakt, zodat deze
passen bij de huidige
thema's. De kinderen
hebben al veel geleerd!
Ook de komende weken
staan er nog verschillende
lessen op het programma. 

https://www.cjgml.nl/mei/
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Werkgroep educatief partnerschap

Dit schooljaar zijn we gestart om samen met de werkgroep Educatief Partnerschap na te denken
over lopende en toekomstige schoolontwikkelingen. Deze worden besproken en waar nodig denken
we na hoe we de schoolontwikkeling, praktijk van alledag, kunnen verbeteren. In deze nieuwsbrief
stellen de werkgroepleden zich voor. 

Miranda Platteel

Ik ben Miranda Platteel. Moeder van Janne (groep 8) en Emma (groep 5).
Van beroep verpleegkundige. Werkzaam als transferverpleegkundige in het ziekenhuis. Dat houdt in
dat ik verantwoordelijk ben voor het organiseren van verschillende vormen van zorg voor na de
ziekenhuis opname. Denk o.a. aan thuiszorg, hospice of verpleeghuis. Ik ben in mijn werk dan ook
dagelijks bezig met communiceren, informeren en organiseren.
Ik hoop hierdoor een bijdrage te kunnen leveren binnen de werkgroep.

Chrissy van de Kruijs 
 
Graag wil ik mezelf voorstellen. Ik ben Chrissy van de Kruijs en ik ben de moeder van Babs Maessen
uit groep 2 en Tess Maessen uit groep 1. 
In het dagelijks leven werk ik als schoolleider op OBS Molenakker in Weert. Ik vind het leuk om mee
te kunnen denken op BS De Verrekijker en om op deze manier mijn steentje bij te kunnen dragen
aan een fijne school voor de kinderen uit Ell en omgeving. 

Rob Gerris

Ik ben Rob Gerris, vader van Fedde en Jesse. Woonachtig in Ell en in het dagelijks leven werkzaam als
business analist bij de Rabobank.
In mijn vrije tijd ben ik regelmatig als trainer / speler op het voetbalveld te vinden, ben ik graag
buiten bezig en luister ik graag naar muziek.
Ik blijf graag betrokken bij de ontwikkelingen op school en denk daar dan ook graag over mee.

Laura Geenen
 
Mijn naam is Laura Geenen en woon samen met Jochem en onze twee jongens Just (5 jaar) en Lou (2
jaar) in Ell. In het dagelijks leven werk ik als orthopedagoog in het basisonderwijs bij een
scholenstichting in Veldhoven. Ik wilde graag een bijdrage leveren aan de school in Ell en de
werkgroep Educatief Partnerschap trok mijn aandacht. Samen met de school meedenken over hoe
de school zich wil ontwikkelen, maar ook hoe we de ouders nog meer kunnen betrekken bij het
onderwijs van hun kinderen. Twee punten die binnen mijn interesse liggen, maar ook waar ik veel
waarde aan hecht. Mochten jullie als ouders thema’s hebben die jullie graag besproken willen zien
worden in de werkgroep, laat het me gerust weten. 
 
Dave Geelen

Mijn naam is Dave Geelen, trotse vader van Finn (groep 1/2a). Geboren in Ell, op de Seringenstraat, en
opgegroeid in Kelpen, op de Zandstraat. Nu woon ik weer terug in Ell op de Antoniusstraat. Na het
behalen van mijn HAVO-diploma gaan werken in de logistiek. Na een aantal jaren me bedacht en de
opleiding SPW-jeugdzorg gaan doen. Stage gelopen bij de Widdonck in Heibloem en na het behalen
van mijn diploma gewerkt bij PSW in Heythuysen. Hierna als ambulant begeleider gewerkt bij
‘Eigen-Wijs in Zorg’ waar ik mensen met allerhande psychische problemen heb mogen begeleiden.
Op dit moment doe ik
judoprojecten op scholen en ben ik Coach voor mensen die even een wegwijzer nodig hebben in
hun leven. Sinds 5 jaar heb ik mijn eigen judoschool in Heythuysen en ben ik op verschillende
plaatsen in de buurt judoles aan het geven. Nadat ik het bericht had gelezen over het initiatief
‘Educatief Partnerschap’ op school eigenlijk direct positief gestemd en nadat mijn partner ook
aangaf dat ze dit wel iets voor mij vond, heb ik mij aangemeld. Na een paar bijeenkomsten ben ik
nog altijd positief gestemd en klaar om ook in het volgend jaar deze samenwerking door te zetten.
Vooral de samenwerking (partnerschap) in deze vind ik erg waardevol. Dat er nog veel samen -
gewerkt mag worden!

Ineke Litjens

Ik ben Ineke Litjens, mama van twee jongens waarvan de oudste naar BS de verrekijker gaat (en de
jongste over niet al te lange tijd ook). Ik kom uit Weert en woon sinds kort in Ell waar mijn man
vandaan komt. Ik werk op de TU eindhoven als jurist en heb hiervoor 12,5 jaar als beleidsadviseur voor
het voorschools en basis onderwijs gewerkt. In die jaren ben ik in aanraking gekomen met
verschillende onderwijsvormen in verschillende landen, heb ik kennis opgedaan wat goed onderwijs
is en wat het kan betekenen voor jonge kinderen. Ik hoop met deze kennis en ervaring een
waardevolle bijdrage te leveren aan het educatief partnerschap, om samen met ouders én school
mee te denken over de (nabije) toekomst van de Verrekijker. 



Groepen 1-2
Wij vliegen eropuit!

In groep 1/2 kregen Joep en Bennie het krantje in de brievenbus. In deze krant stond wel een
hele speciale advertentie… namelijk een vakantie naar een warm eiland! Samen met Joep en
Bennie werd het koffer ingepakt. Klaar om op vakantie te gaan!
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Na een lang Hemelvaartweekend troffen we
Joep en Bennie verdrietig aan… Ze hadden
geen idee hoe ze op het eiland konden komen.
De kinderen benoemden allerlei
vervoersmiddelen waarmee je op vakantie
kunt gaan. Het leek ons wel leuk om met Joep
en Bennie mee te gaan dus kozen we één
vervoersmiddel uit, namelijk het vliegtuig!

Daarna zijn we aan de slag gegaan om
een vliegtuig te bouwen in de klas. Er
werden kleurrijke ontwerpen gemaakt
en samen kozen we de mooiste uit. Er
werd gebouwd, getimmerd, geverfd,
geknutseld… 
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Het vliegtuig is inmiddels al in gebruik en we zijn druk bezig met het maken van het
vliegveld. Naast het werken in de groep hebben we ook genoten van een gezellige sportdag
en schoolreis!



Groepen 3-4
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In groep 3/4 zijn we de afgelopen weken aan de slag gegaan met zaaien en verzorgen van
onze plantjes in onze eigen kwekerij. Zo worden er bloemen maar ook allerlei soorten
groenten gekweekt.

Natuurlijk doen we hierbij ook weer onderzoekjes. Zo vergelijken we bijvoorbeeld in wat voor
grond de plantjes beter groeien, of ze sneller groeien met veel of weinig water en we
vergelijken verschillende standplekken. We onderzoeken ook wat er gebeurt als de plantjes
ranja, melk of water met kleurstof te drinken krijgen. Elke dag worden de plantjes netjes goed
verzorgd door de kinderen en wordt in een logboekje bijgehouden wat er gebeurt. 

Ook waren we te gast bij Kwekerij Stals,
waar we een heleboel te weten kwamen
en antwoorden kregen op onze vragen.
Het was super leuk!! Dankjewel familie
Stals!

Ook hebben we genoten van de gezellige
speciale dagen, zoals de sportdag en het
schoolreisje naar Toverland.



Groepen 5-6
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Startprikkel groep 3 t/m 8 voor het thema.

We brachten een bezoek aan
kwekerij Stals. Groep 3 t/m 6
werd opgehaald door de
huifkar. 

Workshop Jan & Ko: de kinderen
vilten een bloem en maken er een
potje bij.
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Tijdens de sportdag gingen de kinderen enthousiast aan de slag
met de verschillende activiteiten.

We genoten met z’n allen in
Toverland!



Groep 7-8
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We zijn begonnen aan het laatste thema van het schooljaar, namelijk planten. We hebben een
klassenmindmap gemaakt en er zijn al onderzoeksvragen opgesteld. Ook hebben we een
bezoek gebracht aan Kwekerij Stals, waar we een rondleiding kregen en ons alles werd verteld
over het reilen en zeilen in de kwekerij. Ontzettend bedankt familie Stals! 

De onderzoeksvragen zijn dit thema heel divers. Een aantal kinderen willen uitzoeken hoe het
is om te overleven in het wild, anderen willen het groeiproces van een bloem vastleggen en
een ander groepje wil graag weten welke planten er in cosmetica verwerkt zitten en wat de
werking hiervan is. Super interessant en we hebben allemaal zin om het verder te
onderzoeken. 

Op dinsdag 21 juni stond het schoolreisje op de planning. Groep 7 ging mee naar Toverland
en heeft daar een heerlijke dag gehad. Veel attracties werden bezocht, en met name
‘Expedition Zork’ (boomstammetjes) en de ‘Booster Bike’ (motortjes) waren favoriet. We
hebben genoten. Groep 8 had de Verrekijker voor zich alleen. Ze hebben de tijd benut door
hard te werken aan het decor voor de musical en mochten daarna ontspannen. Een picknick
op het veldje en een aantal spelletjes waren fijn, maar het toppunt was verstoppertje door de
school. Ook zij hebben een heerlijke dag gehad. 
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Onze vierdejaars stagiaire Juul is
geslaagd voor haar opleiding aan de
Pabo! Gefeliciteerd juf Juul en alvast
veel succes volgend jaar in Baexem! 

In groep 8 wordt er daarnaast hard
gewerkt aan het decor van de
musical. Er worden nesten gebouwd
en de achterwand wordt getekend en
geverfd!

We zijn gestart met het project van Jan&Ko. In groep 7/8 gaan we aan de slag met hout, om
hier uiteindelijk bloemen van te maken. De kinderen zijn de eerste les vooral aan de slag
geweest met het observeren van bloemen en patronen hierin, maar ze mochten uiteindelijk
ook al wat dingen uitproberen met het hout. Op donderdag 23 juni hadden we de tweede les.
Nu mochten we echt aan de slag. Een aantal kinderen zijn al bijna klaar, en sommigen zijn nog
ideeën aan het opdoen. 


