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PBS info  
 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 
Respect  
Verantwoordelijkheid 
Zorgzaamheid 
Veiligheid 
 
Leerlingenraad 
Tijdens de laatste bijeenkomst van de 
leerlingenraad stelden we de kinderen de 
volgende vraag: “Als wij een film over onze 
school zouden maken voor ouders, wat zou je 
dan willen laten zien? Waarom moeten 
ouders hun kinderen op de Verrekijker 
aanmelden?” 

 

 Er zijn leuke meesters en juffen op 
school en dit is een vriendelijke school 
waar je snel vrienden kunt maken. 

 We hebben tablets en digiborden. 

 We maken altijd leuke versieringen. 

 De kinderen vinden het allemaal erg 
leuk op school, want het is een fijne 
en mooie school. 

 We hebben elke week activiteiten op 
vrijdag. Alle kinderen kijken hier naar 
uit. 

 We hebben een carnavalsoptocht 
waarbij we door de buurt lopen 
samen met de Imenhof. 

 Kinderen helpen elkaar heel goed als 
iemand iets moeilijk vindt. 

 We hebben twee verdiepingen, dat is 
leuk. 

 We zijn trots op de nieuwe waarden. 
Die moet je laten zien. 

 Kleuters hebben veel speelmaterialen 
en ze kunnen binnen ook heel goed 
spelen. 

 We kunnen muntjes verdienen als we 
goed gedrag laten zien. Voor die 
muntjes krijgen we beloningen. 

 We zijn een sportieve school, we 
hebben veel speel en 
sportmogelijkheden buiten. 

 We hebben veel speelmaterialen op 
school. 

 We helpen elkaar heel veel en zijn 
aardig voor elkaar. 

 We hebben een heel mooi groot 
buitenterrein. 

 
Je wordt toch blij en trots van zulke spontane 
antwoorden. Dit motiveert ons om op de 
ingeslagen weg door te gaan. 

Nieuwjaarsreceptie 
Nog even en we starten alweer een nieuw 
kalenderjaar. Op maandag 9 januari willen we 
met alle kinderen om 14.15 uur in de 
speelzaal van onze school, elkaar een positief 
2017 toewensen. We doen dit met een korte 
terugblik op de afgelopen maanden en een 
vooruitblik op de tweede helft van het 
schooljaar. We willen in 2017 net zo positief 
starten als we in 2016 zijn geëindigd.  
Bij deze “nieuwjaarsreceptie” zijn alle ouders 
zijn van harte uitgenodigd. We kunnen dan 
onder het genot van een drankje voor de 
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kinderen en een kopje koffie of thee voor de 
ouders, proosten op een positief nieuw jaar. 

Oud Papier 
Voor dit schooljaar 2016-2017 ziet het 
ophaalschema er als volgt uit: 

 28 december (NIET i.v.m. 
kerstvakantie) 

 25 januari 

 22 februari 

 22 maart 

 26 april 

 24 mei 

 28 juni 

 26 juli (NIET i.v.m. zomervakantie) 
Heeft u interesse om met een gezellige club 
vaders papier op te halen of heeft u de 
beschikking over een vervoersmiddel dat we 
mogen gebruiken (als u zelf geen tijd heeft) 
neem dan contact op met Peter Haarman 
(voorzitter; haarman80@gmail.com) 
 
MR update 

Tijdens de vergadering in november hebben 
we samen met de directie de begroting van de 
school bekeken. Dit wordt jaarlijks met ons 
gedeeld en is slechts ter informatie.  

We hebben samen gesproken over de 
workshops op de vrijdagen. De groepen 2 en 3 
wisselen ’s ochtends. De groepen 5 t/m 8 
worden gaan ‘s middags in gemengde groepen 
workshops volgen. De eerste ronde hiervan is 
afgerond en de tweede ronde is ondertussen 
gestart. We hebben over deze invulling van 
het programma positieve reacties ontvangen 
van collega’s, leerlingen en ouders.   
  
Binnenkort zullen de leden van de MR en de 
GMR een scholingsavond volgen met als 
overkoepelend thema de basisvaardigheden 
en afspraken voor (G)MR-leden. 
 

Sinterklaas 
Op 5 december bracht Sinterklaas wederom 
een bezoek aan de Verrekijker. Het was een 
enorm feest en zowel Sinterklaas, zijn Pieten 
als de kinderen hebben hiervan met volle 
teugen genoten. Op onze website 
www.kbsdeverrekijker.nl kunt u de hele 
fotoreportage terugvinden. 

 
 
Kerstmis op de Verrekijker 

 Advent 
Maandag 28 november hebben we met de 
kinderen de eerste adventsviering gehouden. 
Op maandag 12 december en 19 december 
worden ook vieringen gehouden. Deze 
vieringen vinden plaats op de tribunetrap.  

 Kerstviering en hapjesbuffet 
Op woensdag 21 december vieren we op 
school een gezellige kerstavond. De avond 

begint zoals elk jaar met een viering in de 
kerk. We gaan dit jaar voor het eerst naar de 
Maria Geboortekerk. U kunt uw kind daar 
brengen vanaf 16.50 uur. De viering zal 
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starten om 17.00 uur. Alle leerkrachten zijn 
dan bij de kerk aanwezig. 

Ouders en 
grootouders zijn ook 
van harte welkom. U 
kunt dan achter de 

gereserveerde banken 
voor de leerlingen 
plaatsnemen. We 
verzoeken u om hele 
kleine kinderen thuis 
te laten. 

Na de viering in de kerk 
lopen de kinderen samen met de 

leerkrachten naar school. 
Daar staat dan het hapjesbuffet klaar. 
Hiervoor hebben we wel uw hulp nodig! 
Woensdag 7 december krijgen alle kinderen 
een brief mee. Daarin kunt  u aangeven wat u 
wilt gaan maken. We verzoeken u vriendelijk 
om het invulstrookje uiterlijk maandag 12 
december bij de leerkracht van uw kind(eren) 
in te leveren. Woensdag 14 december krijgt u 
schriftelijk bericht welk gerecht u mag gaan 
maken en hoeveel.  
Woensdagochtend 21 december nemen de 
kinderen bestek, bord en een beker voorzien 
van naam in een (plastic) tas mee naar school. 
’s Middags kunt u de koude hapjes op school 
brengen van 16.30 tot 16.45 uur en de warme 
hapjes kunnen gebracht worden van 17.30 tot 
17.40 uur. 
Het buffet van de groepen 1 t/m 3 is om 18.45 
uur afgelopen. Voor de groepen 4 t/m 8 
eindigt het buffet om 19.00 uur. U wordt 
verzocht uw kind op te halen uit de groep. 

 
 Kerst met de ouderraad 

Zoals ieder jaar organiseert de ouderraad 
tijdens het kerstbuffet voor de ouders een 
gezellig samenzijn. Vanaf 18.15 uur staat er 
voor iedereen glühwein en chocolademelk 
klaar in de personeelslounge. De ouderraad 
hoopt dat veel ouders komen. 
 

 Op zoek naar … 
De leden van de kerstcommissie zijn nog op 
zoek naar lege potjes met een brede opening 
om zo een mooi lichtpad bij de school te 
kunnen maken als we terugkomen van de 
kerk.  
De kinderen kunnen de potjes volgende week 
in de doos doen die bij de ingang staat.  
 
Voedselbank 
Duizenden mensen in Overijssel leven onder 
de armoedegrens, duizenden kinderen gaan 
dagelijks zonder eten naar school.   
Deze mensen zijn aangewezen op de hulp van 
de voedselbanken, en helaas worden het er 
elk jaar meer. Daarom komt RTV Oost net als 
vorig jaar opnieuw in actie! Van 12 tot en met 
21 december gaan zij weer zoveel mogelijk 
levensmiddelen inzamelen voor mensen die 
afhankelijk zijn van de Voedselbank. Helpt u 
ook mee? Samen met de Imenhof is onze 
school een inzamelpunt voor deze actie. Alle 

leerlingen krijgen een boodschappenbriefje 
mee waarop de artikelen staan die ingeleverd 
kunnen worden. De leerlingenraden van beide 
scholen zullen zorg dragen voor het sorteren 
van de artikelen. Op woensdagochtend 21 
december zullen we alle ingezamelde 
boodschappen met een aantal ouders en 
leerlingen naar de voedselbank brengen. 
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Inloopspreekuren door CJG en JGZ 
Vanaf januari gaan we starten met inloop-
spreekuren op De Verrekijker en de Imenhof. 
Deze inloopspreekuren worden 
georganiseerd, in samenwerking met de IB-ers 
van de Verrekijker en de Imenhof, door 
medewerkers van het CJG en de JGZ . 
De inloopspreekuren worden om de twee 
weken op de vrijdagochtend georganiseerd 
van 8.00 uur tot 9.00 uur. Elke eerste vrijdag is 
jeugdverpleegkundige Gerla Kenkhuis (JGZ) 
aanwezig voor vragen en elke derde vrijdag is 

jeugdconsulent Annemarie de Jong (CJG) 
aanwezig. De inloopspreekuren worden 
georganiseerd in de schoolgaande weken. De 
exacte data vindt u in onze schoolkalender op 
de website. 
Bij kleine of grote vragen, simpel of 
ingewikkeld, voel u vrij om binnen te lopen, 
dan gaan we samen op zoek naar een 
antwoord! 
Een uitgebreide beschrijving vindt u als extra 
bijlage. 

 
 
 
 
 
De kalender van december en januari 
 
Maandag 12 december  Versieravond kerst, iedereen is welkom. 
Dinsdag 13 december   OR vergadering 
Woensdag 21 december  Kerstviering (17:00 uur tot 19:00 uur) 
     Aansluitend kerstborrel 
     ’s Ochtends voedselbank actie 
Vrijdag 23 december   Start kerstvakantie (12:00 uur) 
Dinsdag 27 december   Kersthandbaltoernooi 
Woensdag 28 december  Kersthandbaltoernooi 
 
Maandag 9 januari   Eerste schooldag in 2017 
     Om 14.15 uur Nieuwjaarsreceptie (zie hierboven) 
Woensdag 11 januari   Hoofdluiscontrole  
Dinsdag 17 januari   OR vergadering 
Woensdag 18 januari   MR vergadering 
Vrijdag 20 januari   Eerste inloopspreekuur CJG / JGZ 
Woensdag 25 januari   Oud papier avond  
Dinsdag 31 januari   GMR vergadering 
 
Maandag 6 februari   Adviesgesprekken groep 8 
Dinsdag 7 februari   Adviesgesprekken groep 8 
     OR vergadering 
Woensdag 8 februari   Adviesgesprekken groep 8 
Maandag 13 februari   Oudergesprekken groep 1 t/m 7 
Dinsdag 14 februari   Oudergesprekken groep 1 t/m 7 
Woensdag 15 februari  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 
 
 
Voor alle overige data verwijzen we naar de website: www.kbsdeverrekijker.nl 

http://www.kbsdeverrekijker.nl/

