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Verrekijkers voor jullie! 
Complimenten van mij voor ieder kind.  
Gewoon omdat ik je een TOPPER vind. 
Werken alleen, met broer of met zus. 
Zonder vriendjes en vriendinnetjes das best een lastige klus. 
Jullie verdienen niet alleen een hele mooie pluim 
Maar daarvoor van mij ook een dikke duim.  
 
Complimenten voor alle moeders en ook vaders. 
Je eigen werk en werken vanuit andere kaders.  
Meester en Juffen in de dop! 
Petje af voor jullie, het is een lastige job. 
Om alles te managen de hele dag door met elkaar. 
Eigen werk, het huishouden, de kinderen helpen en dan nog niet klaar! 
Super hoe jullie samen met ons deze klus klaren. 
We zullen het zeker niet vergeten de komende jaren. 
 
Eén ding is duidelijk ik moet accepteren “het is wat het is” 
Maar diep in mijn hart…..De echte school is wat ik mis! 
Juf Edith 
 
Enkele data  

 De school is de komende weken nog dicht. T/m 28 april met doorlopend de meivakantie.  

 In de maand april wordt geen oud papier opgehaald.  

 De respectweek zoals die altijd werd georganiseerd gaat niet door.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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: kbsdeverrekijker.nl 
 
Het is bijna Pasen! 
Liz wil graag de paastak laten zien die  
ze samen met haar zusje versierd heeft. 

En waar ze heel trots op zijn 😉😊 . 
 
Oooooooh wat mooi en wat  
een gezelligheid!!!! 
 

 
 
 
 

Een kijkje in “de huiskamers” 

http://www.kbsdeverrekijker.nl/
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Kunst met de hoofdletter K

 
Op de website staan ideeën voor creatieve 
opdrachten. Groep 8 had een opdracht op de 
weektaak. De hele fotogalerij is op de site te 
bewonderen. Wes is de kunstenaar van dit 
kunstwerk.  
 
De berenjacht 

 
Op school staan er  
ook een paar…..allemaal gevonden? 
 
 
 
 

Hoe is het met jullie boontje?  
Stuur de foto’s maar op. Wij zijn reuze 
benieuwd! 
Tip van Lars: 
Ik heb er voor gezorgd dat het papier steeds 
nat is. En ik zet hem in de zon.  

 
 
Om gek van te worden! 
Wij moeten er aan wennen. Niet naar school 
kunnen en dan vergaderen achter de laptop of 
telefoon. Eerst oefenen met zijn vieren. 

 
 
Best lastig. We missen jullie allemaal.  
We worden er GEK van.  
 
 


