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Verrekijkers voor jullie! 

 De huidige stand van de ballen in de beloningsbuis is inmiddels 9.  
Maarrrrrr…. Voor week 4 en week 5 (en ook alvast week 6) komt er een bal in de buis.  

Dan is de tussenstand 12. 
 
Enkele data  

 Een spannende datum: 21 april. Wat gaat het kabinet besluiten over het onderwijs na de 
meivakantie? Wij zullen 22 april daarover definitief in beraad kunnen gaan waarna we u zo 
spoedig mogelijk informeren.  
 

 
Morgen - vrijdag 17 april - zouden jullie samen met 6.000 andere scholen in het primaire onderwijs 
de Koningsspelen vieren. 1,2 Miljoen kinderen die samen ontbijten, bewegen én plezier hebben. 
 
Maar zoals we allemaal weten, is het nu even anders. 
Om de kinderen thuis toch lekker te laten bewegen, heeft Kinderen voor Kinderen iets leuks 

gemaakt: DE KONINGSSPELEN MEDLEY. 
 
Op deze medley kunnen de kinderen lekker mee zingen en dansen op Bewegen is Gezond, Doe de 
Kanga, Energie, Huspakee, Okido, Fitlala en natuurlijk de Pasapas. 
 

Het lied is vanaf vrijdag 17 april om 8:00 uur via deze link te beluisteren en bekijken. 

Diverse groepen van De Verrekijker hebben ook al activiteiten gedeeld.  
Op onze website kbsdeverrekijker.nl staan links met allerlei leuke activiteiten.  
 
LETOPLETOPLETOPLETOPLETOPLETOPLETOPLETOPLETOPLETOPLETOPLETOPLETOPLETOPLETOP!!!!! 

Mochten de kinderen te veel tijd besteden aan de Koninsspelenactiviteiten en 
daardoor niet aan andere activiteiten toe komen. Dat mag!  
Juf Edith wil dan wel een bewijsstuk via foto’s, filmpjes of hoe dan ook 
ontvangen. (eeusterbrock@skolo.nl of verrekijker@skolo.nl of brievenbus 
school Jan Jansstraat 2) 
 
 
 
 

Een kijkje in “de huiskamers” 

https://login.koningsspelen.nl/redirect.cfm?mail_id=10109&link=https://youtu.be/iBxz3ukKraY
mailto:eeusterbrock@skolo.nl
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! 

 
Zelfportret met als titel 

“Dromerig in het licht” 
 
Je herkent haar meteen.  
Het is een kunstenaar uit groep 8! 
Nieuwsgierig….  
 
Dan moeten jullie nog even wachten want de 
kunstnaar heeft het nog niet prijsgegeven.  
 
Hoe is het met jullie boontje?  
Die van Anne-Lynn groeit als kool! 
Haast geen verschil. 

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

Challenges 
Deze zijn ook leuk om te doen tijdens de 
“thuis Koningsspelen”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarig! 
Ook de afgelopen week waren er weer jarigen 
onder de kinderen van De Verrekijker.  
Kijk maar! 

 
       

http://www.kbsdeverrekijker.nl/

