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PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

Stop Loop Praat 
Om ongewenst gedrag te voorkomen is het 
belangrijk dat kinderen leren om duidelijk hun 
grens aan te geven. Dit oefenen we met de 
STOP-LOOP-PRAAT routine. Met STOP geef je 
je grens aan, als het ongewenst gedrag toch 
aanhoudt LOOP je weg zonder iets te zeggen 
en blijft de ander dan nog steeds doorgaan 
PRAAT je met de leerkracht. 
 

 

 
Respectweek 
Van 6 tot 12 november is er een nationale 
week van respect. In deze week willen we 
onze PBS waarde “Respect” extra onder de 
aandacht brengen. 
We starten deze week met respectlessen. We 
gaan met elkaar in gesprek over wat respect is 
en hoe je met elkaar en je omgeving omgaat.  
 
 
Oud Papier 
In 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: 

 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) 
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Ontruiming: 
Vrijdag 20 oktober hielden we een grote 
ontruimingsoefening samen met Velco. 
Collega’s en kinderen waren hiervan niet op 
de hoogte. Met een rookmachine werd een 
echte brand gesimuleerd en de 
brandmeldinstallatie in de school geactiveerd. 
Samen met de leerkrachten verlieten alle 
kinderen heel gedisciplineerd het pand. 
Binnen mum van tijd konden onze BHVers het 
signaal afgeven dat het pand geheel ontruimd 
was. 
We kijken terug op een geslaagde oefening 
waarvoor we van Velco een compliment 
kregen voor de rustige wijze waarop alle 
kinderen in zeer korte tijd veilig buiten 
stonden. “Een goede prestatie”. 

 
Schoolfotograaf: 
Vandaag hebben alle kinderen een inlogcode 
voor de website van Foto Koch meegekregen 
naar huis. Met deze code kunt u inloggen om 
de schoolfoto’s te bekijken en eventueel te 
bestellen. Indien u binnen 10 dagen inlogt, 
ontvangt u GRATIS de groepsfoto, ook als u 
niets bestelt. Inloggen en de gratis groepsfoto 
bestellen is hiervoor voldoende. 

 

Inloop data GGD / CJG tot en met december: 
3-11 GGD 
24-11 CJG 
15-12 GGD 

 
Twents Verkeersveiligheids Label 
Op maandag 13 oktober hebben we in het 
bijzijn van de wethouder van onderwijs, dhr. 
Marcel Wildschut, het “Twents Veiligheids 
Label” in ontvangst mogen nemen. De 
leerlingen van het leerlingenpanel hebben 
met de wethouder aan tafel gezeten om over 
verbetering van een veilige schoolomgeving te 
praten. Al met al een geslaagde ochtend en 
een beloning voor het feit dat we er alles aan 
doen om een veilige omgeving voor onze 
kinderen te creëren en een hen een goed 
veiligheidsbesef mee te geven in ons 
onderwijsaanbod. 

  

 

 

Ouderavond 
Op maandag 13 november en op donderdag 
16 november houden wij 10 minuten 
gesprekken voor ouders. 
Deze avond is alleen voor ouders die door de 
leerkracht worden uitgenodigd. Op 8 
november gaan hiervoor uitnodigingen mee 
naar huis. 
Wilt u niet op een uitnodiging wachten en zelf 
aangeven dat u graag met de leerkracht van 
uw kind een gesprek wilt, meldt dit dan z.s.m. 
bij de leerkracht. (uiterlijk maandagochtend 6 
november, zodat we dit dan in de planning 
kunnen meenemen) 

BSO 
Gaat uw kind naar de BSO en is het te jong om 
dit zelf te onthouden, geef dit dan even 
rechtstreeks door aan de leerkracht.  
Ouderportaal biedt hiervoor alleen een 
mogelijkheid bij “opmerkingen”.
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De kalender van november en december 
 
Woensdag 8 november  Hoofdluis controle 
Zaterdag 11 november  Thomas viering in de Maria geboortekerk (19.00 uur) 
Maandag 13 november  Oudergesprekken 
Dinsdag 14 november  Leerlingenpanel 
     Ouderraad 
Woensdag 15 november  Oud papier 
Donderdag 16 november  Inloopkwartier ouders 
     Oudergesprekken 
Maandag 20 november  Zwemmen groep 5 
Woensdag 22 november  MR vergadering 
Dinsdag 28 november  GMR vergadering 
Woensdag 29 november  Schoolschaak toernooi 
 
 
Maandag 4 december  Sinterklaas op de Verrekijker 
Dinsdag 12 december   Ouderraad 
Donderdag 14 december  Inloopkwartier ouders 
Woensdag 20 december  Oud papier 
     17.00 uur Kerstviering 
Vrijdag 22 december    12.00 uur Kerstvakantie t/m vrijdag 5 januari 
Woensdag 27 december  Kersthandbaltoernooi 
Donderdag 28 december  Kersthandbaltoernooi 
 
 
Maandag 8 januari   Eerste schooldag in 2018 

Nieuwjaarsreceptie op school 
Dinsdag 9 januari   Ouderraad 
Woensdag 10 januari   Hoofdluiscontrole 
 
 
 
  
 
Voor alle overige data verwijzen we naar de website: www.kbsdeverrekijker.nl  
en het ouderportaal. 

http://www.kbsdeverrekijker.nl/

