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PBS: 
We zijn ons aan het oriënteren voor de 
invulling van de respectweek (8 t/m 12 mei 
2023).  
Deze week willen we in het teken laten staan 
van talenten. Talenten van de kinderen, 
talenten binnen het team van de Verrekijker, 
maar ook talenten van ouders.  
Binnenkort hierover meer informatie.  
 

 
Invalproblematiek: 
In het nieuws en in de verschillende andere 
media is het al een zeer actueel thema. De 
afgelopen weken hebben we op De 
Verrekijker ook ervaren dat er op dit moment 
weinig tot geen invallers beschikbaar zijn via 
het OBT. We hebben het iedere keer intern 
kunnen oplossen door de bereidheid van de 
collega’s die extra werken, inzet van 
onderwijsassistenten,  of door de inzet van 
collega’s met andere taken. Deze taken 
worden uitgevoerd in het belang van goed 
onderwijs, maar kunnen daardoor niet 
doorgaan of blijven liggen. Soms een 
behoorlijke puzzel. Zo kan het ook gebeuren 
dat we op een bepaald moment moeten 
besluiten om een groep thuis te laten. Dit 
laatste is dan een calamiteit en zullen we de 
dag ervoor melden.  

 
Spreekuur WIJZ/ GGD: 
Op donderdag is er een spreekuur van  
WIJZ/GGD. Dat is op 9 en 23 februari en 9 en 
23 maart.  

 
Van de MR:  
Inmiddels hebben we onze 4e MR vergadering 
achter de rug. 
We worden tijdens deze vergadering 
meegenomen in informatie omtrent o.a. de 
schoolplantontwikkeling en de stand van 
zaken mbt de NPO (Nationaal Programma 
Onderwijs). 
De sfeer is constructief. We kijken vooruit 
naar de tweede helft van het schooljaar. 
 

Noaberschap:
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Eén van de bouwstenen van SKOLO is 
Noaberschap. Samenwerking met “noabers” 
vinden we erg belangrijk. Noabers in de buurt, 
ondernemers en instellingen nabij.  

De Verrekijker kent al heel veel vormen van 
samenwerking. In de school met de Imenhof. 
Buiten de school met collega scholen en 
kinderopvang.  
In school is een logopedist. De spreekuren van 
WIJZ/GGD, een fysiotherapeut die wekelijks 
op school aanwezig is.  
Enkele huurders in het gebouw: Dans van 
fundament en de “kies-training”.  
Binnen school bij lessen; op dit moment de 
lessen over duurzaamheid in groep 5 t/m 8 
gegeven door en met studenten van de UT,  
Alle muzieklessen en kunstlessen  geheel in 
een leerlijn gecoördineerd door de Stichting 
Culturele Basisvorming Losser; in groep 1 en 2 
dans, in groep 3 en 4 kunstlessen en in groep 
5 en 6 kunst en muziek 
De sportclinics in de diverse groepen waar ook 
de samenwerking wordt gezocht met 
sportverenigingen en sportlocaties.  
Kortom we doen al veel. En… 
 
Dit alles willen we in de komende 4 jaar nog 
verder verstevigen ten gunste van de 
toekomst van onze kinderen.  
 

 
Carnaval: 
De eerste informatie hebben we al gedeeld. 
In aparte berichten via Social Schools volgen 
binnenkort meer berichten. Houd de app in de 
gaten. 
 

 
Wegwijs in Social Schools: 
We krijgen via verschillende kanalen berichten 
binnen over ziekmeldingen, doktersbezoeken 
en/ of verlof aanvragen. 
Dit kan allemaal heel gemakkelijk via de app 
van Social Schools. 
In de bijlage vindt u informatie over het 
doorgegeven van een absenties en het 
aanvragen van verlof. 
 
 

Oud Papier: 
Elke 3e woensdag van de maand haalt een 
groep oud papier ouders huis-aan-huis oud 
papier op in de wijk. De opbrengsten komen 
ten goede van de kinderen van de Verrekijker. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom.  
We hebben vooral behoefte aan mensen die 
een grote aanhanger of bus hebben en mee 
kunnen rijden of dit materiaal beschikbaar 
kunnen stellen. Meerijden hoeft niet persé 
elke maand. Een aantal keren per jaar 
meerijden kan al een hele verlichting geven. 
Kunt en wilt u hierin iets betekenen neem dan 
contact op met onze voorzitter:  
Tom Schoppink; 
tom.schoppink@strukton.com 
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