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Verrekijker
Nieuws
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Een schooljaar die we zonder meer uitdagend kunnen noemen. Zo heeft de Coronapandamie in combinatie
met de vervangersproblematiek voor aardig wat uitdagingen gezorgd. 

In een sneltreinvaart koersen we richting de zomervakantie met nog een aantal dagen voor de boeg.
Hiermee komt een welverdiende zomervakantie in zicht.   

Vol goede moed zijn we dit schooljaar gestart, aan wat wij dachten, een redelijk normaal schooljaar. Waarbij
de inzet vanuit de NPO-gelden ons voldoende ruimte zou geven om o.a. de opgedane achterstanden bij
kinderen in te lopen. Het was natuurlijk geen tovermiddel maar wel een aardig bijkomstig hulpmiddel. Met
de NPO-gelden konden we een stamgroepleider aannemen om hulp te kunnen bieden aan kinderen.
Althans, dat was het plan. 
Echter kregen we te maken met een nieuwe realiteit waarbij de Coronapandamie in combinatie met de
vervangersproblematiek voor aardig wat uitdagingen heeft gezorgd. Hierdoor moesten we de middelen
anders gaan inzetten. 

Helaas liepen de besmettingen snel op. Klassen in quarantaine, afstemming met de GGD, thuisonderwijs,
zelftesten en langdurig ziekteverlof van collega’s waren zaken die ons tot april bezighielden. Al snel bleek dat
het weer een jaar werd van improvisatie, flexibiliteit, veerkracht, vindingrijkheid en vooral keihard werken. Dit
hield voor het schoolteam in, extra aanpassingen binnen ons onderwijsaanbod. Nieuwe collega’s en
vervangers meenemen in de visie, schoolconcept en werkwijze en veel investeren in groepsvorming en het
sociaal emotionele welbevinden van kinderen.

Met vragen als; hoe “slaan” de collega’s er zich doorheen, hebben we alle kinderen goed in beeld, hoe
houden we contact met de ouders, wat zijn de volgende maatregelingen, lukt het ons om de activiteiten
vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voldoende uit te voeren en hoe reageert de onderwijsinspectie?
hield ons bezig.   

Maar als we, naast alle perikelen en beperkingen door de Coronapandemie, terugkijken naar de
schoolontwikkelingen van afgelopen jaar, kunnen we vaststellen dat van alle enthousiaste plannen bij de
start van het schooljaar helaas niet alle doelen zijn behaald.  
Echter zijn we wel in ontwikkeling gebleven en wat mogen we trots zijn op elkaar.

Als school zijn we dit schooljaar nog intensiever gaan samenwerken met Hoera Kindercentra. De werkgroep
Educatief Partnerschap is opgestart en heeft meegedacht en onderzocht welke ontwikkelingen er verder
verbeterd konden worden.  

In de midden- en bovenbouw groepen is er volop gewerkt aan het vraaggestuurd leren.
Hierdoor kunnen kinderen hun eigen onderzoeksvragen steeds dieper uitwerken. Wij zijn gestart met het
verder implementeren van de kindverslagen binnen Mijn Rapportfolio. De leerkrachten van de onderbouw
zijn gestart met een nieuw leerlingvolgsysteem Horeb. 

Tot slot zijn we begonnen aan een zoektocht om te onderzoeken op welke wijze we het onderwijs op de
Verrekijker nog duurzamer kunnen maken. 

Kortom, ik ben enorm trots op de ontwikkeling die we als school en team hebben doorgemaakt. Ook
komend schooljaar gaan we samen met de kinderen en u verder om kwalitatief goed onderwijs te bieden.
Betekenisvol onderwijs waar verwondering voor nieuwsgierigheid komt en nieuwsgierigheid leidt tot
onderzoek. Dit in een veilige en uitdagende leef- en leeromgeving.

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.

Maar voor nu…
Vrijdag start om 12.00u de zomervakantie.
Even rust. Even niets. 
Geniet van alles wat je lief is.
Geniet van een welverdiende zomervakantie.
 
Met vriendelijke groet,
Ivo Thijssen
Team de Verrekijker
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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 juli.

Zomerlezen

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 Marte Jongbloed, Janneke  Schotveld en Marco
Kunst. 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: Het geheime zomerkamp
Groep 3-4B: Het geheime zomerkamp
Groep 5-6A: De Drakenberg
Groep 5-6B: De Drakenberg
Groep 7-8: Rook en vreemde geluiden

Ook heeft Marianne Grosveld van Bibliocenter het
zomerlezen geïntroduceerd in de groepen 3-4. 

Veel leesplezier!

Wisselmiddag

Afgelopen maandag vond de
wisselmiddag plaats en
hebben de kinderen
kennisgemaakt met de
(nieuwe) leerkrachten. Er
werden
kennismakingsspelletjes en -
quizzen gedaan en er werd
volop geknutseld. Fijn om
elkaar tijdens dit gezellig
moment al een beetje te
leren kennen. 

Bedankt voor jullie inzet!

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. 

Springkussen

Donderdag 14 juli stond er een springkussen op ons schoolplein waar alle kinderen tijdens
de gymles gebruik van mochten maken. Het springkussen is bekostigd door een gedeelte
van de opbrengst van Jantje Beton. Bedankt aan de ouderraad voor het mede mogelijk
maken hiervan. De kinderen hebben genoten! Foto's van het springkussen zijn terug te
vinden  op Ouderportaal.

https://www.cjgml.nl/juli/
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/jh8f220ig6i9be2986g7
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/j00c5eh1gcd220gaagj7
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/8gb8b40i4aahc4771ef5
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/fh9ah0ggi2d71fb85b46
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/b13feb30fei5ce27iadc


Groepen 1-2
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Wij vliegen eropuit!

De afgelopen periode hebben we met veel plezier op ons vliegveld gespeeld. We speelden
steward(ess), piloot of passagier die lekker op vakantie ging. Vanuit de huishoek werden de
koffers ingepakt en vertrokken we naar het vliegveld. Daar werden vliegtickets gekocht, een
mooie vakantie uitgezocht, de koffers en paspoorten gecontroleerd en vertrokken we in het
vliegtuig op reis! 
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Als afsluiting van het thema hebben we een vliegwedstrijd gehouden. De piloot met het
zelfgemaakte vliegtuig dat het meest ver kon vliegen kreeg een diploma en werd de winnaar
van de wedstrijd. Uit groep 1/2A werd Rowin de vliegkampioen en in groep 1/2B Dex! Proficiat
heren!! Ook de andere piloten hadden het goed gedaan en verdienden een klein
vliegdiploma. 



Groepen 3-4
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De laatste weken van ons thema hebben we onze onderzoekjes afgerond.
We kwamen erachter dat we op sommige vragen wel antwoord konden geven, maar dat
andere proefjes soms niet helemaal lukten zoals verwacht. 
Ook dat hoort bij het doen van onderzoekjes en ook hiervan hebben we geleerd. We leerden
wat zaadjes nodig hebben om uit te groeien tot een plantje en dat de hoeveelheid water, licht,
mest een rol speelt in de groei. 

We ontdekten uit welke onderdelen een plantje en een bloem bestaat. We gebruikten
hiervoor teksten uit de themaboeken. De informatie die we vonden deelden we met elkaar en
we bekeken of we de onderdelen terug zagen bij onze bloemen en plantjes. 
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Ook ontdekten we per toeval dat
sommige bloemen erg veel kleur
afgeven. Zo kwamen we op het idee
om te gaan uitproberen of we konden
tekenen en kleuren met bloemen en
plantjes. Dit lukte bijzonder goed en
zo ontstonden er prachtige
kunstwerkjes!

Alle kinderen hebben een “levend
schilderij” gemaakt door een fotolijstje
te versieren en daarin bonen te laten
groeien. We hebben bijna elke dag
bijgehouden hoeveel centimeter ons
kiemplantje was. 

In beide groepen 3-4 gaven we elkaar
complimentjes en probeerden we te
ontdekken wie er die week de gouden
knoop of de mooie steen had. 
 
We wensen iedereen een fijne vakantie!



Groepen 5-6
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Wauw, wat hebben de kinderen van groep 5/6 de laatste weken van het schooljaar hard
gewerkt aan het thema ‘Een plant groeit en bloeit’! Na het maken van onze klassenmindmap
formuleerden de kinderen mooie onderzoeksvragen. Afgelopen week hebben we het thema
afgerond en presenteerden we ons onderzoek aan elkaar. Hieronder een impressie van de
onderzoeksvragen waar de kinderen in groepjes mee aan de slag zijn gegaan. 

Robin, Nomi en Josie onderzochten hoe je
bloemen kunt drogen. Dit deden ze op
verschillende manieren: in de oven, in rijst en
tussen een dik boek. Ook hingen ze bloemen
op op warme, donkere plekken in school. 

Tim, Tijmen, Sanne, Sep, Lena, Lynn en Jesse
onderzochten hoe je lavendelzalf kunt maken.
Dit maakten ze van olijfolie, bijenwas en
natuurlijk lavendel. Ook maakten ze een paar
potjes zalf van goudsbloemen uit onze
schooltuin. 

Kato en Loek maakten tomatensoep. Mmm…!



Liam en Liam maakten appelstroop. Dat bleek nog niet zo eenvoudig te zijn…
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Saar en Miek presenteerden hun onderzoek
aan de klas.
 

De afgelopen weken werd er weer hard gewerkt in de schooltuin. We konden veel oogsten en
natuurlijk aten we de groenten en het fruit samen op. Dat was smullen! Wat fijn dat de
kinderen in de vakantie de tuin zelf verzorgen. Dank jullie wel daarvoor! 



Yes, we hebben het klassendoel van de tafeltjes gehaald! Dat hebben we samen gevierd. De
kinderen van groep 5/6a speelden lekker op het veldje en genoten van een ijsje. De kinderen
van groep 5/6b keken gezellig een film met popcorn. Dik verdiend jongens en meisjes!
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Donderdag 14 juli nam groep 5/6b afscheid van
onze lieve stagiaire, juf Deni. We vonden het
heel fijn dat ze bij ons in de klas was! 



Groep 7-8
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Groep 8 kijkt terug op een geslaagd schoolkamp! Op kamp hebben we verschillende
activiteiten gedaan, zoals kanoën en raften, klimmen, een puzzelspeurtocht, met
touwbruggen over het water, quiz-avond, Weerwolven van Wakkerdam spelen bij het
kampvuur, enzovoort. We hebben drie gezellige dagen gehad met elkaar. Fijn om de laatste
weken van het schooljaar op deze manier af te sluiten.

Even een verkoelend ijsje onderweg 
tijdens de puzzelspeurtocht.

Enkele van onze sportieve jongens! 

Gezellig samen een spelletje doen.
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Ook zijn we deze periode creatief bezig geweest. Tijdens de workshop van Jan&Ko zijn we aan
de slag gegaan om bloemen en planten te maken van hout. Dat was nog niet zo makkelijk
omdat de kinderen geen lijm mochten gebruiken. Gelukkig hebben we allerlei andere
manieren geleerd om verbindingen te maken.

Uiteraard is er de afgelopen tijd flink geoefend
voor de eindmusical van groep 8. We hebben
geknutseld, kleding verzameld en attributen
bijeen gezocht. Nu is het bijna zover: de
afscheidsavond van groep 8. We hebben er
zin in!


