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Startweek 
We zijn weer begonnen. Na een goede 
vakantie starten we evenals vorig schooljaar 
met een “Startweek”. Een week met allerlei 
activiteiten rondom PBS en groepsvorming.  
De eerste dagen zijn we al heel mooi gestart. 
Aan het einde van deze nieuwsbrief vind u een 
korte fotoselectie. 

PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

Hoofdluiscontrole: 
Zoals we gewend zijn organiseren we na elke 
vakantie een hoofdluiscontrole. Deze keer 
vind deze plaats op woensdag 13 september. 
Graag even rekening houden met de 
haardracht van uw kind.  
(Liever geen gel, wax, staarten, vlechten, 
elastiekjes, knipjes, etc.)  

Oud Papier 
Voor dit schooljaar 2017-2018 halen we uw 

oud papier op elke 3de woensdag van de  
 

 
maand op. Het ophaalschema ziet er voor 
komend schooljaar als volgt uit: 

 20 september 

 18 oktober 

 15 november 

 20 december  

 17 januari 

 21 februari 

 21 maart 

 18 april 

 16 mei 

 20 juni 

 18 juli 
 

De oud papier groep kan nog nieuwe vaders 
gebruiken. Vaders die van gezelligheid houden 
en ook graag iets voor onze school willen 
betekenen.  
Nog belangrijker is het vervoer. We hebben 
vaders nodig die beschikken over een bedrijfs-
busje of een trekker en aanhanger. Heeft u 
interesse om mee te gaan met papier 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) 

Postdag  
Op De Verrekijker is woensdag de postdag!! 
We zullen de nieuwsbrieven dan ook op 
iedere eerste woensdag van de maand 
versturen.  
Groep gerelateerde vragen / opmerkingen / 
mededelingen, bijvoorbeeld over excursies,  
verloopt over het algemeen via de 
groepsleerkracht. 
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Ouderportaal: 
Iedere ouder krijgt vanaf de eerste dag dat 
hun kind op school zit accountgegevens voor 
toegang tot ouderportaal. Binnen 
ouderportaal kan iedereen zijn of haar eigen 
gegevens aanpassen. Zo houden we alle 
informatie up to date, kloppen alle e-mail 
adressen en telefoonnummers.  
Sinds kort publiceren we ook de jaarkalender 
via ouderportaal. Deze informatie komt ook 
op de vernieuwde website, maar via 
ouderportaal is de informatie altijd het meest 
actueel. 

We gaan de service na verloop van tijd steeds 
meer uitbreiden. Dit gaat echter in kleine 
stapjes. Voor ons is ouderportaal ook nieuw 
en we willen natuurlijk de veiligheid en uw 
privacy kunnen waarborgen. 

 

Inloopkwartier: 
Vanaf dit schooljaar houden we elke maand 
een inloopkwartier. We willen alle ouders in 
de gelegenheid stellen om regelmatig een 
kijkje in de klas te komen nemen. Het eerste 
inloopkwartiertje is op 18 september van 8.30 
uur tot 8.45 uur. Daarna (8.45) starten we dan 
met de lessen. De overige data kunt u in de 
kalender vinden. 

 

Een kleine fotoreportage van de afgelopen 
drie STARTdagen: 

Openingsviering in de kerk: 

 

 

 

Onthulling van ons nieuwe schoollied, gezongen 
door Nadine Mulder: 
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Onthulling van onze nieuwe visualisatie. De borden 
en bordjes komen overal in het schoolgebouw te 
hangen: 

 

 
 

Angelique Millonzi “Bedankt voor het bedenken en 
maken van het eerste ontwerp”: 

 

 

 

Onthulling van de naam van ons PBS aapje: 

 

 

 

Huldiging/prijsuitreiking van de bedenkers van de 
naam “Buddy”: 
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Presentatie van de beloningsbuis voor de 
schoolbeloning. Telkens als de beloningsbuis in de 
groep vol is mag een leerling uit de groep een bal in 
de buis bij de ingang gooien: 

 

 

…en op woensdag de grote school-picknick: 

 



 

 

 In de kijker 
Schooljaar 2016-2017 

 
  



 

 

 In de kijker 
Schooljaar 2016-2017 

 
  

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 In de kijker 
Schooljaar 2016-2017 

 
  

De kalender van september en oktober 
 
Maandag 4 september  Eerste schooldag schooljaar 2017-2018 
Woensdag 13  september  Hoofdluiscontrole 
Dinsdag 12 september  OR vergadering 
Maandag 18 september  Inloopkwartier voor ouders (8.30 - 8.45) 
Woensdag 20 september  Oud Papier 
Donderdag 21 september   Informatieouderavond groep 1 en groep 3 
Maandag 25 september  Startgesprekken groep 1 t/m 8 
Dinsdag 26 september  Startgesprekken groep 1 t/m 8 
Vrijdag 29 september   Studiedag team alle kinderen vrij 
 
Woensdag  4 oktober   Start Kinderboekenweek 
Dinsdag 10 oktober   OR vergadering 
Woensdag 11 oktober  MR vergadering 
Vrijdag 13 oktober   Uitreiking verkeerslabel 
Maandag 16 oktober    Schoolfotograaf komt 
Dinsdag 17 oktober   Inloopkwartier voor ouders 
Dinsdag 17 oktober   GMR vergadering 
Woensdag 18 oktober  Oud papier 
Vrijdag 20 oktober    Voorleeswedstrijd 
Maandag 23 oktober   Herfstvakantie 
Maandag 30 oktober   We beginnen weer 
 
 
 
  
 
Voor alle overige data verwijzen we naar de website: www.kbsdeverrekijker.nl 
 

http://www.kbsdeverrekijker.nl/

