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Verrekijkers voor jullie! 
Joepie we zien elkaar maandag of dinsdag weer.  

Tot dan!!!! 

 
Klaar voor de start? 
Wij wel. Gisteren  hebben we het protocol opgestuurd met heel veel afspraken en richtlijnen.  
De start van de dag gaat al heel anders. Zoveel mogelijk zelfstandig naar school is het advies. En als 
kinderen gebracht worden moet er buiten afscheid worden genomen. Dat kan best lastig zijn. Bereid 
de kinderen hier goed op voor en hou het moment zo kort mogelijk. Dat maakt het afscheid minder 
lastig. En dan zorgen we er samen ook voor dat er niet te lang veel volwassen om de school aanwezig 
zijn. Bent u er, houd dan rekening met de 1,5 meter.  

                                                                                  
 
De komende week zullen er om 8.20 uur en 15.00 uur enkele ouders van de OR aanwezig zijn op het 
plein. Dit om het naar binnen en buiten gaan goed te coördineren.  
 
Enkele data  

 Helaas…..ook het skeeleren voor groep 4, gepland in juni, gaat niet door. Dit was al 
besloten voor de nieuwe richtlijnen.  

Fruit 
Het fruitproject is ondertussen gestopt. Het was al stopgezet doordat er geen school was. En zou 
sowieso medio april afgerond zijn. Neemt niet weg dat we gezonde voeding ook nu nog heel 
belangrijk vinden. Wel het verzoek dan fruit mee te geven wat al gesneden, geschild is.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Een kijkje in “de huiskamers” 

1,5 meter 
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Een greep uit alle foto’s en berichten 
De afgelopen anderhalve week was het 
vakantie. Dus we hebben niet veel berichten 
ontvangen. Maar hoe is het dan nu met? 
 
Jullie boontje?  

Wie heeft er nu 
gewonnen? Dus de 
grote vraag wie heeft 
de afgelopen 7 weken 
de grootste bonenstaak 
gekweekt. Meet je boon 
op. Geef het door met 
een foto als bewijs. 
Stuur deze op naar 
Verrekijker@skolo.nl 
We nemen de balans op 
en gaan dan in de week 
na Hemelvaart de 
winnaar bekend maken. 
Wij zijn reuze 
benieuwd! 
 

Lang leve MAMA 
Ook de afgelopen week waren er weer jarigen 
onder de kinderen van De Verrekijker.  
 
En zondag dan is het feest voor alle moeders;  

 
Moeders laat je goed verwennen. Heel veel 
plezier deze dag.  
 
En dan… nog 1 nachtje slapen.  En weer 
anderen nog 2 nachtjes slapen. 
 
WEER NAAR SCHOOL! 
Voor iedereen best wel spannend. We hebben 
elkaar al zo lang niet gezien. En wie komen er 
op maandag en wie dan weer op dinsdag? Ook 
zijn er allerlei nieuwe afspraken waar we nu 
aan moeten denken.  

De juffen hebben er zin in, jullie dan? 
De meneren hebben er zin in, jullie dan? 

Papa’s en mama’s hebben er zin in, jullie dan? 
We zullen het maandag en dinsdag wel horen 

en maken er weer mooie weken van! 
 

 
 

Alvast een voorproefje…. 
Herkennen jullie je groep? 
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