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PBS 
We zijn momenteel bezig om een 
gecertificeerde PBS school te worden. We 
voldoen aan de voorwaarden en zoeken 
momenteel alle benodigde documenten bij 
elkaar. Daarna dienen we de aanvraag in.  
We zullen u op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. 

MR update 
Tijdens de vergadering van 31 mei jongstleden 
hebben we de tevredenheidslijsten besproken 
en zijn we meegenomen in de eerste opzet 
voor de NPO gelden. Vanuit de overheid zijn 
gelden beschikbaar gesteld voor de komende 
2 jaar. De Verrekijker is bezig met het 
schrijven van een plan en hieruit komen 
actiepunten waaraan ze de komende jaren 
willen gaan werken. Dit plan wordt 
geschreven vanuit de visie van De Verrekijker. 
De keuzes die gemaakt worden moeten 
praktisch en uitvoerbaar zijn en aansluiten bij 
de huidige plannen. Ze richten zich op 
duurzame verbeteringen en ze willen zich 
richten op alle leerlingen. De MR heeft de 
actiepunten bekeken en mag hierin 
meedenken. 

NPO gelden 
U heeft ongetwijfeld gehoord over de extra 
gelden die voor het onderwijs beschikbaar 
komen. 
Wij zijn momenteel druk bezig om een goed 
plan te schrijven waarbij we onze kinderen zo 
optimaal mogelijk kunnen laten profiteren van 
de voordelen van extra inzet personeel, extra 
materialen etc. etc.  
Zo hopen we ons onderwijs een mooie extra 
kwaliteitsimpuls te kunnen geven. 

Nieuw spelmateriaal 
Voor alle kinderen hebben we nu nieuw 
spelmateriaal in gebruik. 
De kinderen van het leerlingenpanel hebben 
onderzoek gedaan in hun eigen groep. 
Vervolgens hebben ze samen in de 
vergadering van het leerlingenpanel besloten 
welke nieuwe spelmaterialen er voor onze 
kinderen gewenst/ nodig zijn.  
Nadat ze een voorstel en een kostenoverzicht 
hadden gemaakt, kon uiteindelijk tot aanschaf 
worden overgegaan. 
Onze Oud-Papier commissie heeft alle kosten 
voor haar rekening genomen. 
We willen daarom via deze nieuwsbrief de 
vaders van de oud-papier commissie heel erg 
hartelijk bedanken.  Supervaders! 
 

Groepsindeling 
We kunnen u nu al vertellen dat we volgend 
schooljaar 8 groepen kunnen formeren en dat 
meneer Luuk bij ons op school kan blijven. 
Gefeliciteerd meneer Luuk!!! 
 
Klimaat in de groepen. 
Het klimaat in de groepen is momenteel niet 
helemaal zoals het zou moeten zijn. Er wordt 
momenteel onderzocht waar de oorzaak ligt 
en we werken aan een oplossing. Tot die tijd 
zal er meer geventileerd worden door ramen 
open te zetten. Normaal gesproken ventileert 
ons systeem zo dat het Coronaproof is. 

Ouderportaal 
Af en toe krijgen we meldingen via ons 
systeem (BRON) dat er kinderen op een nieuw 
adres staan ingeschreven. In voorkomende 
gevallen kunt uw NAW gegevens via 
ouderportaal heel eenvoudig aanpassen. 
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