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Voorwoord

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

We kijken als team terug op een mooie en fijne meivakantie, een vakantie waarbij we ons
hebben kunnen opladen voor alweer de laatste periode van dit schooljaar.
Een periode die nog volop in het teken staat van groei en ontwikkeling.
Mooie thema’s worden behandeld en er wordt nog volop gewerkt op school.
Maar laten we vooral de laatste periode van een schooljaar niet vergeten. Het einde van een
schooljaar is een belangrijk moment om bij stil te staan. Met rituelen en activiteiten kun je
die periode extra diepgang geven en kinderen helpen bij de overgang naar een nieuwe
groep of school, zegt rituelen-expert Dr. Joanna Wojtkowiak. “Een ritueel of activiteit
vertraagt het alledaagse leven. Kinderen onthouden zo’n moment en het versterkt het
gemeenschapsgevoel op school.”
Uiteraard worden jullie als ouders daarbij betrokken.  
Jullie vertrouwen op ons, wij vertrouwen op jullie als pedagogische partner. Iets wat we met
elkaar moeten blijven koesteren en wat we gelukkig weer sterk terugzien binnen de school
nu dat jullie weer van harte welkom zijn.   

Kortom, op naar mooie en betekenisvolle schoolweken.

Ivo Thijssen
Team De Verrekijker

Wellicht al gezien... 
Met trots kijken we dagelijks naar ons
nieuw logo op de gevel bij de
hoofdingang. Met het nieuw schoollogo
aan de gevel is onze huisstijl definitief
een feit. Een logo dat onze visie, missie
en kernwaarden beeldend vertaald.
Nieuwsgierig naar het hele verhaal, op
onze vernieuwde schoolsite en
schoolgids staat duidelijk verwoord hoe
we school willen zijn.

Belangrijke data

Communieviering zondag 29 mei om 12.00u, Sint-Antonius Abtkerk (Ell)
Sportdag woensdag 15 juni

Nieuwe website
Niet alleen onze huisstijl is vernieuwd, maar ook onze is onder handen genomen! Neem
gerust een kijkje op www.ikc-deverrekijker.nl. Mocht u nog iets missen op schoolsite, laat
het ons weten via n.camp@spolt.nl of i.thijssen@spolt.nl 

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 mei.

http://www.ikc-deverrekijker.nl/
https://www.cjgml.nl/mei/
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De kinderen uit groep 1 en 2 zijn na de meivakantie weer goed gestart. In beide
kleutergroepen zijn inmiddels enkele nieuwe kinderen begonnen. Noa, Tess en Dave, we
vinden het heel gezellig dat jullie nu bij ons in de groep zijn!

We hebben in de klas weer gezellig samen gespeeld. Er werd in de huishoek gebarbecued en
buiten gegeten. Ook staat de watertafel weer in de groep en wordt hier volop
geëxperimenteerd (en gespetterd! ;) )

Natuurlijk hebben we ook volop genoten
van het heerlijke weer. De kinderen
hebben weer kunstjes laten zien op het
klimrek, gespeeld in de zandbak en een
potje gevoetbald! 

De volgende week starten we met het laatste thema van dit schooljaar. Wat dit thema gaat
worden is voor de kinderen nog even geheim...



Groepen 3-4
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Ons thema “Praten met of zonder woorden” zit er bijna op. We hebben veel geleerd over
communicatie. 

In het begin van het thema kwamen we er al achter dat je met en zonder woorden iets kunt
zeggen. Als je zonder woorden iets duidelijk wil maken doe je dat aan de hand van
lichaamstaal of je mimiek. We hebben onderzocht hoe verschillende soorten emoties eruit
zien in je gezicht. Daarna hebben we onszelf na gemaakt met een blij, boos, bang en verdrietig
gezicht. 

Tijdens hoekenwerk hebben we een paar
onderzoeksvragen onderzocht. Op interesse
hebben kinderen gekozen wat ze het liefst
wilden gaan onderzoeken. Sommige
kinderen wilden er graag achter komen hoe
dieren met elkaar communiceren. We
hebben onderzoek gedaan door informatie
op te zoeken op het Chromebook en in
informatieboekjes. Wat betekent het als een
hond kwispelt met zijn staart? En is een kat
blij als hij blaast? Andere kinderen hebben
zich verdiept in geheimtaal en hebben zelf
een eigen geheimschrift gemaakt en hier
boodschappen in geschreven. 
Andere kinderen hebben zich verdiept in een
andere taal, zoals Frans, Italiaans of Duits. Ze
hebben door oefeningen te doen in Squla
nieuwe woorden geleerd in deze taal en
hiervan hebben ze hun eigen
woordenboeken gemaakt. Ook vroegen we
ons af hoe je communiceert als je niks hoort
omdat je doof bent. Of hoe je moet lezen als
je blind bent. 

Tante Thee is twee keer bij ons op school
geweest om ons meer te leren over de
gebarentaal, waarmee dove mensen
communiceren. We kennen nu al heel veel
gebaren! We hebben vooral gebaren geleerd
over de dagen van de week, over familie, over
dieren en over eten. 

We hebben in de klas nog geleerd hoe het brailleschrift werkt voor blinde mensen en onze
eigen naam in braille geschreven. 
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Tijdens het thema ‘Ik praat met jou’ zijn we in de groepen 5/6 aan de slag gegaan met het
leren van een nieuwe taal, braille lezen, gebarentaal leren en we onderzochten hoe dieren
communiceren.

De papa van Sep en Abe
leerde ons hoe dieren
communiceren.

We maakten onze naam
in braille.

Met Lezen met begrip leerden we
dichterstrucs, lazen we in
gedichtenbundels en schreven we
een gedicht.

In de klas vullen we onze ‘bookflix-
muur’ met boeken van het
leesoffensief.
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Elke woensdagochtend werkt groep 5 hard in onze schooltuin.

Groep 6 heeft een eigen invulling bedacht voor de tijd dat groep 5 in de schooltuin werkt. Een
aantal kinderen heeft in groepjes zelf een gymles bedacht en Renske had een buitenspelles
bedacht. Deze hebben we vorige week uitgevoerd.
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Op woensdag 20 april hadden alle kinderen van de Verrekijker een verkeersochtend. Zo
ook groep 7/8 Ze kregen in de klas een theorieles, en daarna mochten ze zelf aan de slag
met een fietsparcours. Balanceren, slalommen en rijden met zware rugzakken, alles kwam
aan de orde. Ze vonden het erg leuk om te doen. 
Op het einde werd de ochtend nog afgesloten met een activiteit over dronken zijn in het
verkeer. De kinderen kregen een bril op, waardoor ze wazig zagen. Daarna moesten ze
een parcours lopen. Dit zorgde voor grappige momenten. 

Het thema communicatie wordt bijna afgesloten, en de eerste presentaties zijn al
begonnen. Devlin, Jaysen en Levi hebben een eigen geheimschrift bedacht en hier een
spel van gemaakt. Dit hebben ze in groepjes met de kinderen gespeeld. Het is erg goed
gegaan en ze waren allemaal erg enthousiast! 

De voorbereidingen voor de
eindmusical zijn in volle gang. De
kinderen kennen hun tekst al
bijna uit hun hoofd en de liedjes
gaan ook ontzettend goed. Ze
kijken ernaar uit om het voor
jullie op te voeren. Nog even
goed oefenen… 


