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Verrekijkers voor jullie! 

 Na al veel complimenten per mail, filmpjes, nieuwsbrieven etc. hebben de 
kinderen en ouders ook voor elke week een bal voor in de 
schoolbeloningsbuis gekregen.  
De stand is nu 8 ballen.  

 Ook de burgemeester is trots op jullie. In de bijlage een brief van haar aan 
alle kinderen van Losser.  
 

Enkele data  

 Het bee-ball toernooi (18 juni) voor groep 5 en 6 gaat niet door. 

 Schoolreisjes en schoolkamp; jammer genoeg kunnen we daar nu nog geen uitspraken over 
doen. Dat is helemaal afhankelijk van hoe de scholen en het openbare leven weer op gang 
zullen komen. De tijd zal het uit wijzen. Pas na 21 april zullen we daar een besluit over 
nemen.  
 

Device mee naar de opvang   
Vorige week heeft u een brief ontvangen over de opvang.  
In de brief staat geschreven: 
Tevens willen wij u er op wijzen dat geen onderwijs wordt gegeven tijdens de opvanguren. 
Bij de opvang op de Drakenboot is van 9.00-11.00 uur altijd begeleiding vanuit de Imenhof en/ of 
Verrekijker aanwezig.  
We laten de kinderen die naar de opvang gaan wel aan de taken werken. Wilt u deze dan ook 
meegeven? Er zijn wel een aantal devices aanwezig, maar niet altijd genoeg.  Mocht uw kind een 
eigen device kunnen meenemen dan kunnen ze zeker verder met de taken die daarop gemaakt 
moeten worden. 
 
Mail in de spam box 
Van ouders die een gmail of hotmail adres hebben, krijgen we nog wel eens 
het signaal over niet ontvangen mails. Het blijkt dan dat er wel een mail 
door een leerkracht is verstuurd, maar dat deze in de spam box komt. In het 
mailprogramma kunt u zelf aangeven dat mails van @skolo.nl geaccepteerd 
moeten worden, c.q. veilig zijn. 
 
Vrolijk Pasen!  
We missen alle kinderen enorm en proberen op allerlei manieren contact 
met ze te hebben en te houden.  
Maar wij, het hele team, zijn van vrijdagmiddag 10 april  t/m 2e Paasdag 
offline. Het is dan Paasweekend en de kinderen zijn vrij. 
Bij dringende mededelingen, calamiteiten, verzoeken we te mailen 
naar verrekijker@skolo.nl .  
De directie zal de vragen, zaken dan oppakken.                         

Een kijkje in “de huiskamers” 

mailto:verrekijker@skolo.nl
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Een greep uit alle foto’s en berichten 
Op onze website worden berichten, lesideeën, 
challenges, foto’s etc. geplaatst. Dagelijks is er 
een update. Echt de moeite waard om te 
blijven volgen.  
KIJK OP: kbsdeverrekijker.nl 
 

Kunst met de hoofdletter K 
WAUW! Wat mooi! 

 
 
Hoe is het met jullie boontje?  
Mats is heel trots op zijn bonenstaak.  

 
 
Stuur de foto’s maar op. Wij zijn reuze 
benieuwd! 
 
 
 
 
 
 

Challenges 
Wij zijn erg benieuwd of er al meer challenges  
uitgeprobeerd zijn. Bijvoorbeeld uitdaging 15 
en 16.  
De shuffle....hoeveel kinderen kunnen deze nu 
al? Hoe mooi zou het zijn dat, als we weer 
naar school mogen, we samen op het plein 
aan elkaar de shuffle kunnen laten zien. Op 
een donderdag, want dan is meneer Thomas 
er ook.  
Ik…(juf Edith)… krijg het maar niet voor elkaar 
en ga dan wel de foto’s gaan maken.  
Uitdaging 16:   ***Kun jij deel 2 van de shuffle 

dans nadoen?*** (vrijdag 3 april) of…..klik 

hier…..voor de hele dans op muziek? 
Uitdaging 15:   ***Kun jij deze shuffle dans 

nadoen? (deel1)*** (donderdag 2 april) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarig! 
De afgelopen weken, maar ook de komende 
periode vieren veel kinderen van de 
Verrekijker hun verjaardag.  
Dat is wel heel bijzonder in deze tijd.  
De visite komt echt langs of dan maar face-
timen met de visite. Hoe dan ook. We hebben 
er al veel dingen over gehoord.  
Er zijn ook al enkele foto’s en zelf een filmpje 
op onze website te zien.  
 

       
Leuk knutsel paasidee!!! 

        
Fijne paasdagen!! 

Twan 

http://www.kbsdeverrekijker.nl/
https://vimeo.com/403476995
https://vimeo.com/403476995
https://vimeo.com/403477052
https://vimeo.com/403477052
https://vimeo.com/403058433
https://vimeo.com/403058433

