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PBS: 
In de schoolbeloningsbuis zitten op dit 
moment tien ballen. Dat betekent dat er al 
1200 muntjes verdiend zijn door de kinderen 
dit schooljaar. Ga zo door allemaal! 
 
In het leerling-panel hebben we afgesproken 
dat we heel goed gaan letten op het wc 
bezoek de komende periode. Met geheime 
beloners, nieuwe filmpjes/vlogs over de 
gedragsverwachtingen verwachten we dat we 
ons samen verantwoordelijk gaan voelen voor 
schone wc's. 
 
Ouderpanel. 
Yes, we mogen weer vergaderen in school. De 
volgende vergadering voor het ouderpanel is 
weer gepland. In de vergadering komen 
onderwerpen aan bod die bij de waarden van 
onze school horen. 
Veiligheid, verantwoordelijkheid, respect en 
zorgzaamheid. 
Lijkt het u leuk om mee te denken over 
onderwerpen die bij onze waarden horen, 
voor het ouderpanel zijn we nog steeds op 
zoek naar ouders. Vier keer per jaar wordt er 
75 minuten vergaderd. 
Stuur dan een mailtje, jgouma@skolo.nl 

 
 
Funlab: 
Als bijlage vindt u een folder van Stichting 
Fundament met daarin activiteiten in en 
rondom de herfstvakantie. Voor alle kinderen 
die willen ontdekken, sporten of ontspannen. 

MR update: 

 
De MR van De Verrekijker:  v.l.n.r. Bob, José, Ineke, 
Hanadie, Inge en Sander. 

Maandag 4 oktober j.l. hebben we de eerste 
vergadering gehad  van dit schooljaar.  
Gelukkig weer ‘live’ op school, na een heel 
jaar online vergaderen.  Voor de eerste keer in 
de nieuwe samenstelling:  
Hanadie Leusink zit als nieuw lid in de 
oudergeleding; Ineke Hesselink en José Bakker 
zijn nieuw in de personeelsgeleding.  

We hebben tijdens de vergadering gekeken 
naar de stand van zaken m.b.t. de NPO gelden: 
de doelen, de besteding van de gelden en de 
verantwoording van het Nationaal Programma 
Onderwijs. Dit agendapunt zal op elke 
vergadering ter sprake komen.  
Ook stond het punt kwaliteitszorg op het 
programma, waarbij het technisch 
leesonderwijs een belangrijk aandachtspunt is. 
Verder hebben we gesproken over de 
besteding van de ouderbijdrage. Deze blijft 
voor onze school staan op het bedrag van € 
39,50. Zie ook het onderdeel ‘Vrijwillige 
Ouderbijdrage’ in deze Nieuwsbrief. 
Natuurlijk hebben we benoemd dat we een 
goede en fijne start hebben gehad van het 
nieuwe schooljaar met gelukkig meer 
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versoepelingen en langzamerhand weer terug 
naar het oude ‘normaal’. 

Vrijwillige ouderbijdrage: 
Jaarlijks vragen we een vrijwillige bijdrage van 
ouder(s), verzorger(s).  
Deze bijdrage wordt geïnd door de Stichting 
Ouderraad Verrekijker en is voor diverse 
activiteiten door het schooljaar heen.  
Al jaren is dit een bedrag van €39,50. Een 
totaalbedrag voor alles. Voornamelijk 
cadeautjes en versnaperingen, inclusief de 
schoolreisjes. Het ene jaar is dat een reisje in 
de buurt of in en om de school. En het andere 
jaar voor de groepen 1 t/m 6 een reisje wat 
verder weg. Als het kan met de bus. Dit 
schoolreisje is een grote uitgave. Groep 7 gaat 
de laatste jaren naar het hoge klimpark in 

Oldenzaal en naar de Mac 😉.  
Alleen voor het kamp van groep 8 wordt er 
een extra bijdrage gevraagd. De hoogte is 
onder andere afhankelijk van de locatie.  
 
Hier het lijstje werkelijk 2020-2021 en 
begroting 2021-2022.  

Activiteit 
(kosten gem. per ll.) 

Werkelijk 
2020-2021 

Schatting/begroting  
2021-2021 

Sinterklaas € 8,81 € 9.00 

Kerst - € 1,00 

Carnaval € 0,40 € 2,20 

Pasen € 1,17 € 1,50 

Schoolreisjes/kamp/  
schooluitje  

€ 8,52 € 35,00 

Koningsspelen € 0,52 € 1,10 

Musical - € 1,35 

Avondvierdaagse  
(algemene kosten) 

- € 1,10 

Lief en leed  € 0,36 € 0,25 

Bankkosten € 0,89 € 1,00 

Diversen € 1,55 € 1,00 

Samen € 22,22 € 54,50 

 
Voor 2 schooljaren € 22,22 + € 54,50 = € 76,72 
=> gemiddeld komt dat neer op € 38,36  
 
Wij willen graag transparant zijn in de te 
maken kosten zodat u een beeld heeft hoe het 
bedrag besteed wordt.  

Door Corona hebben activiteiten een andere 
invulling gekregen waar wel kosten aan 
verbonden zaten. Daar hebben we vragen 
over gehad.  Vandaar dat we in overzicht 
geven welke uitgaven we vorige jaar hebben 
gehad en de begroting voor dit jaar.  
 
Veel ouders hebben een machtiging voor 
automatische incasso gegeven. Het bedrag 
wordt in de eerste twee weken van november 
afgeboekt. Op dat moment ontvangen alle 
ouders bericht. Zo weten de ouders die het 
zelf willen overmaken wanneer de Ouderraad 
het bedrag wil ontvangen.  
 

BLOC-test: 
In samenwerking met de gemeente Losser zijn 
er diverse initiatieven waarmee we een impuls 
geven aan het bewegingsonderwijs. Een van 
de initiatieven is het project ‘talentherkenning 
en ontwikkeling’. Hiermee willen we de 
motorische vaardigheden en talenten van de 
leerlingen volgen.  

In de week voor en na de herfstvakantie zullen 
we tijdens de gymles bij de leerlingen van de 
groepen 3 t/m 8 de BLOC-test afnemen. De 
BLOC-test is een test die informatie geeft over 
de motorische vaardigheden en het sportieve 
gedrag van een kind. De kinderen doen een 
aantal activiteiten en er wordt een vragenlijst 
ingevuld door de (gym)leerkracht. De 
resultaten van deze test zullen we gebruiken 
om doelgerichter te werken en de kinderen 
aan te spreken op hun sportieve talent.   

De afname van de test wordt gedaan door 
Thomas Groeneveld (combifunctionaris 
bewegingsonderwijs) met ondersteuning van 
Martine Benneker en Michelle Perik 
(projectcoördinatoren talentherkenning en 
ontwikkeling). Bij de afname is er hulp van 
leerlingen van het Twents Carmel College uit 
Losser. 


