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De afspraken die gemaakt zijn in het eindgesprek van het vorige schooljaar.
Waaraan gewerkt wordt m.b.t. hun zoon/dochter en hoe gaan we samen op weg.
Wat verwachten ouders van school en school van ouders.
De wijze van communicatie (mail, telefoon, Ouderportaal).
Het welzijn van het kind.

Beste ouders/verzorgers,

Met hernieuwde energie zijn we het schooljaar weer begonnen en kijken terug op drie mooie
schoolweken. Weken van begroeting, ontmoeting en gewenning. Heerlijk om alle kinderen
en ouders weer in en rondom de school te zien.

Ook de eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden, het zogenaamde startgesprek.
Hierin wordt o.a. besproken:

Is er behoefte aan tussentijdse gesprekken met de leerkracht, dan maken we hiervoor
uiteraard graag tijd. Dit stemmen we in het eerste gesprek met elkaar af. Mocht er tussentijds
toch iets spelen dan vinden we het prettig als u contact opneemt met de
desbetreffende leerkracht en een afspraak maakt. We vinden het belangrijk dat ouders en
leerkrachten goed samenwerken om zo het allerbeste voor de kinderen te realiseren.

Meer informatie over onze school kunt terugvinden op onze vernieuwde schoolsite. Dit geldt
o.a. ook voor onze aangepaste schoolgids 2022-2023.  

We proberen als school zo laagdrempelig mogelijk te werken dus mocht een u vraag hebben,
schroom niet en loop gerust binnen. We staan u graag te woord.

Tot slot, op naar een betekenisvol schooljaar, waarin we dagelijks van en met elkaar mogen
leren. Dit in onze veilige leer- en leefgemeenschap De Verrekijker.

Met vriendelijke groet,
Team De Verrekijker

Werkgroep Educatief Partnerschap

Ook dit schooljaar slaan we samen met de werkgroep Educatief Partnerschap de handen
ineen. Samen nadenken over lopende en toekomstige schoolontwikkelingen. 
De volgende onderwerpen staan de komende periode op het programma.
1. Oudercommunicatie via ouderportaal n.a.v. opbrengst enquête
2. Opzet schoolgruiten en lunch
3. Doorontwikkeling toekomstgericht onderwijs op de Verrekijker
4. Inzet MijnRapportfolio
 
De werkgroep Educatief Partnerschap zal jullie regelmatig over het proces en voortgang
informeren.  
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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
oktober.

Activiteiten CJG

https://www.cjgml.nl/oktober/
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Veiligheid in en om de school is erg belangrijk voor ons en de kinderen.
We zien dat het beter lukt om auto's niet meer langs of op de stoep te parkeren, erg fijn.

Toch willen we u blijven attenderen om ons verkeersbeleid in acht te blijven nemen. In het
bijzonder de Luytenstraat, deze eenrichtingsweg naast de school richting de
Sebastiaanstraat. Het is een smalle weg die veel door fietsende schoolkinderen wordt
gebruikt.
Hierdoor ontstaan er onveilige situaties bij de in- en uitrit bij het poortje. 
De komende tijd zullen we dit extra onder de aandacht brengen bij de kinderen en
toezicht houden.

Om te komen tot een veiligere situatie willen we u vragen om niet door de Luytenstraat te
rijden bij het halen van de kinderen maar door Magnoliastraat, een straat verder. Op deze
manier hopen we het verkeer enigszins te spreiden.  

Als u kinderen met de auto naar school brengt of ophaalt, dan parkeert u de auto op het
Scheijmansplein of in een parkeervak aan de Scheijvenstraat of in de Ribesstraat.
We proberen een deel van de parkeervakken voor de school vrij te houden. Op deze wijze
kunt u de auto beter parkeren waardoor de verkeerssituatie overzichtelijker wordt.

Samen gaat het ons lukken om de schoolomgeving voor iedereen veilig te houden.
Bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Verkeersveiligheid

Scheijmansplein



Hallo allemaal,
Mijn naam is Maxime Reijnen en ik ben 20 jaar oud. Ik
woon samen met mijn ouders en broer in Thorn. Op
dit moment zit ik in het vierde en tevens laatste jaar
van de opleiding leerkracht basisonderwijs (PABO).
Dit hele schooljaar zal ik te vinden zijn in de groepen
5/6. De donderdag is mijn vaste stagedag in de week.
Ook zijn er stageweken vanuit de PABO, dan ben ik
van maandag t/m donderdag te vinden in de groep.
Het laatste halfjaar zal ik mijn LIO-stage gaan
uitvoeren, dit houdt in dat ik van maandag t/m
donderdag de groep van juf Nienke zal overnemen. In
mijn vrije tijd werk ik bij ijssalon Clevers. Verder zijn
reizen, paardrijden, afspreken met vrienden en series
kijken dingen
die ik leuk vind om te doen. Als jullie vragen hebben
loop dan gerust binnen, of stuur een mailtje naar
m.reijnen@spolt.nl. Ik heb heel erg veel zin om er
samen met u en uw kinderen een mooi
schooljaar van te maken! Hopelijk tot snel.

Hallo iedereen,
Mijn naam is Jeanette Engelen. Ik ben 23 jaar en
ben een 3 e jaars Pabo studente die dit jaar stage
mag komen lopen op BS De Verrekijker. Ik studeer
aan De Nieuwste Pabo in Sittard en ben elke
donderdag aanwezig in groep 7/8 bij juf Nicole en
om de paar weken een hele week op de vrijdag na.
Vanuit de post HBO opleiding Muziekspecialisatie
zal ik ook in andere groepen verschillende keren
de muzieklessen verzorgen.
Verder woon ik in Roermond, houd heel veel van
lezen en vooral van muziek. Mijn grootste passie is
echter Japan en dan vooral de Japanse taal.
Ik kijk uit naar een super leuke tijd in groep 7/8!
よろしくお願いします！  Aangenaam kennis te
maken!
Gr. Juf Jeanette
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Onze nieuwe collega's en stagiaires stellen zich graag aan jullie voor.

Even voorstellen... 

Juf Fyrosée 

Hallo allemaal,

Mijn naam is Fyrosée Ramakers, 38 lentes
jong en samen met mijn man, vier kids en
twee honden woon ik in Grathem. 
Na jaren op de basisschool in Meijel gewerkt
te hebben, vond ik het tijd om het dichter bij
huis te zoeken. Dit schooljaar ben ik gestart
op de Verrekijker en de Klink. Ik zal
voornamelijk op de maandag aanwezig zijn
op de Verrekijker en zal inspringen waar
nodig. Zodoende zal ik veel kinderen
tegenkomen en de school snel van top tot
teen leren kennen. Ik heb er heel veel zin in
om er samen een leuk en leerzaam schooljaar
van te maken!

Juf Jeanette 

Juf Maxime 



Groepen 1-2
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Na een heerlijke zomervakantie zijn we weer goed gestart in groep 1/2. De eerste week
hebben we genoten van elkaars vakantieverhalen en alle nieuwe materialen in de groep.
Vooral de knikkerbaan is erg in trek. Hier wordt elke inloop en werkles volop mee gespeeld.
Het is weer fijn om samen in de groep te zijn. In beide groepen zijn er ook weer een aantal
nieuwe kinderen gestart. Welkom Giulia, Olan, Guusje, Jenthe en Féline! 

Joep en Bennie vertelden in de eerste week ook over hun vakantie. Ook zij hebben ervan
genoten… alleen hadden ze last van de scheetjes van Vlekkie en Puk (de honden). Al snel
vonden we dan ook een aantal drollen in de groep. Mmm… Daar zat een raar luchtje aan! Joep
en Bennie bleken niet de beste baasjes en gaven de honden pizza, ijsjes, taart en álles wat een
hond niet mag hebben. Hierdoor werden de honden zo ziek dat we de dierenarts hebben
ingeschakeld. 



Nieuwsbrief 16

Dierenarts Stef bracht een bezoek
aan onze zieke honden en heeft ze
onderzocht en een spuitje gegeven.
Het gaat gelukkig nu al veel beter
met Vlekkie en Puk. De komende
periode gaan we zelf ook in de klas
aan de slag als dierenarts. We
hebben een start gemaakt met het
inrichten van onze eigen praktijk. De
eerste dieren zijn al met succes
onderzocht en behandeld! ;)



Groepen 3-4
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Na de zomervakantie zijn we allemaal fijn gestart in groep 3-4. De eerste week hebben we nog
volop verteld en geschreven over onze zomervakantie en alles wat we daarin hebben
meegemaakt. We waren wel allemaal heel benieuwd naar het nieuwe thema. In de tweede
week werd het thema “dieren die leven in onze omgeving” geopend door de cavia’s van juf
Maud. Bep en Tilly vonden het heel gezellig met alle kinderen!

Groep 3 heeft al veel letters en woorden
geleerd. We maken al zelf woorden met
het klikklakboekje en maken verhalen
op de letterdoos. 
Alle kinderen van groep 4 hebben een
vulpen gekregen. We zijn super blij dat
we eindelijk met een vulpen mogen
schrijven en doen er heel voorzichtig
mee. We zijn zelfs al bezig met het leren
van de hoofdletters! 
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Juf Ankie is met haar kindjes Mats
en Fenne op bezoek geweest. We
waren heel blij om juf Ankie weer
te zien en we hebben gezellig
gekletst over de baby’s. 

Met de hele klas hebben we
bedacht welke hoek past bij
ons thema “dieren die leven
in onze omgeving”. We
vonden dat een
kinderboerderij er wel heel
goed bij past. Daarom
hebben we er een in onze
klas gemaakt én zijn we naar
een echte kinderboerderij
geweest. Daar hebben we
veel nieuwe dingen geleerd
die we kunnen gebruiken in
onze themahoek. 



Groepen 5-6
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We zijn fijn gestart in groep 5/6! De eerste weken van het schooljaar stonden in het teken
van elkaar leren kennen en het vinden van het plekje in de nieuwe groep. We deden veel
samenwerkingsspelletjes in de klas, maar ook tijdens de gymles. Zo probeerden we met de
hele klas de dikke mat op te tillen terwijl er iemand op zat.

Vanwege de vervangingsproblematiek hebben we besloten om het onderwijsaanbod in groep
5/6 anders te organiseren. We werken nu namelijk op meer momenten groepsdoorbrekend,
zoals tijdens het thema, verkeer, crea en List. Wanneer we rekenen of aan de slag gaan met
spelling is de groep gesplitst. Knap om te zien hoe snel de kinderen aan deze nieuwe planning
gewend zijn.
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We maakten een start met het eerste thema van dit schooljaar: ‘De kijker op Afrika/Azië. De
kinderen zijn op dit moment bezig met topografieopdrachten bij de werelddelen Afrika en
Azië. Volgende week kiezen de kinderen één land binnen Afrika of Azië waar ze de natuur,
cultuur en de dieren van gaan onderzoeken.

Yes, de nieuwe wisselcollectie is binnen! We
hielden een ‘boekencarrousel’ om de
nieuwe boeken te ontdekken. 



Groep 7-8
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In groep 7-8 hebben we een fijne start gemaakt. We hebben veel kennismakingsspellen
gedaan om elkaar goed te leren kennen. Zo hebben we bijvoorbeeld een
‘gezocht/aangeboden’ poster gemaakt waarbij de kinderen hebben aangegeven waar ze nog
hulp bij kunnen gebruiken én waar ze een ander mee kunnen helpen. Zo hopen we
gedurende het jaar gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. 

Ook hebben we tijdens de gym ‘groene spelen’ gedaan. Dit zijn allerlei spellen waarbij de
kinderen, om de opdracht te laten slagen, zo goed mogelijk moeten samenwerken. Ideaal om
elkaar te leren kennen!



Ook zijn we deze
week gestart met
een weerbaarheids-
training. Deze
training wordt
verzorgd door
joduleraren Cor
Bosman en Dave
Geelen, papa van
Finn uit groep 1/2a.
We leerden o.a. wat
weerbaarheid is en
welke soorten
weerbaarheid er
zijn. Ook
probeerden we
elkaar uit balans te
brengen en
oefenden we hoe je
veilig kunt vallen.
De komende
weken volgen er
nog meer lessen. 
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Inmiddels zijn we gestart met ons eerste thema. Dit thema staat in het teken van Afrika en
Azië. Onze thematafels zijn al goed gevuld! De komende weken gaan we in groepjes aan de
slag om alles uit te zoeken over de natuur, cultuur, dieren en andere bijzonderheden van een
specifiek land.

Afrika

Azië

Ondertussen leest de juf voor uit dit
boek, met verhalen en legenden uit het
betoverende Nigeria, verteld door de
ogen van Simi.


