
 

Week 4 

24 januari 2020 

 

 

 

Winter 
 

Rondom het thema winter hebben we weer leuke activiteiten gedaan. We hebben een liedje geleerd over de winter, 

gespeurd naar woorden die beginnen met de m van muts, vogelvoederhuisjes geplakt, naar een verhaal geluisterd 

over kikker en zijn vriendjes en nog veel meer. 

 

Hieronder het liedje over de winter.  

 

 

Carnaval 

Op vrijdag 21 februari viert de Verrekijker carnaval. We kiezen ervoor om dit alleen met de leerlingen van de 
Verrekijker te doen zodat het een overzichtelijk feest blijft. Uit de bovenbouw zal een prins en prinses gekozen 
worden. We starten de dag in de eigen klassen. Daarna mogen leerlingen die dat willen een optreden verzorgen voor 
hun klasgenoten. Iedere groep verzorgt ook een optreden voor alle leerlingen van de Verrekijker. Daarna mogen zij 
kiezen of ze willen hossen of juist een rustige activiteit willen doen. Het is de bedoeling dat de leerlingen gewoon 
hun fruit en drinken meenemen. Tussendoor ontvangen de leerlingen een kleine versnapering. 

We zijn op zoek naar 4 ouders die deze ochtend mee kunnen helpen met schminken. Wie o wie? Graag aanmelden 
bij Petra of Marieke. m.verberne@veldvest.nl of p.sax@veldvest.nl 



 
Belangrijke afspraak: wapens zijn niet toegestaan. Gewone serpentines mogen meegebracht worden. Confetti en 
spuitserpentine mogen niet gebruikt worden. 

De school is op de normale tijd, 12.15 uur, afgelopen. Hierna begint voor iedereen de carnavalsvakantie. 

 

Nieuws van de leerlingenraad SBO de Verrekijker 

 

 
Wat verstaan we onder een leerlingenraad?  
Een leerlingenraad is een groep enthousiaste leerlingen,  gekozendoor medeleerlingen van de school, die zich inzet 
voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Het betreft leerlingen uit de MB3, BB1, BB2A en BB2B. Uit 
iedere groep zijn 2 leerlingen gekozen. De leerlingenraad wordt begeleid door een leerkracht en regisseur. Het is 
belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen.  
 
De leerlingenraad vergadert onder schooltijd. De frequentie van de bijeenkomsten is 1x in de maand.Drie keer per 
jaar is er een overleg met de leerlingenraad van Basisschool Eigenwijs om elkaar op de hoogte te brengen van 
lopende zaken en te praten over gezamenlijke onderwerpen.  
 
Waarom een leerlingenraad?  
We willen kinderen betrekken en medeverantwoordelijkheid geven bij het optimaliseren van het schoolklimaat. De 
mening van de leerlingen doet er toe.Daarnaast wil de school graag weten wat er speelt en leeft onder de kinderen. 
Daarom is deze leerlingenraad opgericht.  
 
Op de parro app zijn deze week foto's geplaatst van een bijeenkomst, zodat u hier een beeld bij krijgt. 

 
 

Maandag studiedag, donderdag en vrijdag staking 

 
A.s. maandag zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag. 

 

Donderdag en vrijdag is de school dicht i.v.m. staking en zijn de kinderen vrij.  

Eerdere informatie hierover heeft u per mail van de directie ontvangen.  

 

Belangrijke data 

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020  

Voorjaarsvakantie :                     24 februari t/m 28 februari 2020 

Tweede paasdag :                       13 april 2020 

Koningsdag :                                 27 april 2020 



 
Meivakantie :                               20 april t/m 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag :                           5 mei 2020 

Hemelvaart :                                21 mei t/m 22 mei 2020 

Tweede pinksterdag :                 1 juni 2020 

Zomervakantie :                          13  juli t/m 21 augustus 2020 

 

Studiedagen  

maandag 27 januari 2020  

donderdag 12 maart 2020  

woensdag 10 juni 2020 

vrijdag 10 juli 2020: calamiteitendag* * vrij indien zich geen calamiteit voordoet in het schooljaar 

 

 

 

 

 


