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De Verrekijker:  “Goed onderwijs dichtbij” en toch op afstand! 
Was je niet op school dan was je in huis..... 
 
Wat is er hard gewerkt deze weken.  
Was het niet op school dan was het wel thuis.  
Hulp werd van alle kanten geboden 
Was het niet op school dan was het wel vanaf huis 
Poeh wat hebben we veel complimenten ontvangen 
Was het niet op school dan was het wel thuis 
Het onderwijs voor de kinderen kan gewoon doorgaan 
Maar nu niet op school echter wel in huis 
Hopelijk wordt snel alles weer anders 
Het werken op school en bijna niet meer thuis.  
Verrekijkers bedankt! 
(Juf Edith) 
          
Enkele data  
De Eerste H. Communie voor de kinderen van De Verrekijker en de Wegwijzer is verplaatst naar 
zondag 28 juni (was 7 juni). 
 
Foto’s 
Deze kunt u in deze periode het best doorsturen naar verrekijker@skolo.nl (en dan evt. cc aan 
leerkrachten) De directie ontvangt deze dan en kan ze gelijk verwerken voor website en fotomuur. 
 
Communicatie 
Mail, chatten met de groep, Skype voor groep 1, uitleg op papier of via filmpjes die we op YouTube 
vinden. Wel veel middelen maar we proberen toch zoveel mogelijk contact te houden met u en uw 
kinderen. 
Nu heeft Snappet ook een chat functie. Dit wordt vandaag door ons bekeken en, indien goed 
werkend, daarna ook ingezet. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.  
Daarnaast zijn we een ander programma binnen het team aan het uitproberen om met de kinderen, 
op eenvoudige wijze, via beeld te kunnen communiceren. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een greep uit alle foto’s en berichten 
Op onze website worden berichten, lesideeën, 
challenges, foto’s etc. geplaats. Dagelijks is er 
een update. Echt de moeite waard om te 
blijven volgen.  
KIJK OP: www.kbsdeverrekijker.nl 
 

Op school is het….stil… heel stil….te stil 
Is het maar snel anders. 
 
Hoe gaat het verder?  
Dat weten we nog niet. Dinsdag 31 maart a.s. 
wordt daarover door het kabinet een besluit  
genomen.  

Een kijkje in “de huiskamers” 
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