
 

Week 1 

30 augustus 2019 
 

 

 

Start schooljaar 

 

We zijn dit schooljaar fijn gestart in de onderbouw. Er zijn na de vakantie vier nieuwe kinderen in de 
onderbouwgroep gestart en het is leuk en fijn om te zien hoe de nieuwe kinderen geholpen worden door kinderen 
die vorig jaar al in de onderbouwgroep zaten en nu al fijn samenspelen. 
 
We zijn dit jaar gestart met een verhaal over Rikkie:  
 
Rikkie is een jongetje en gaat voor de eerste keer naar school. Hij vindt het best een beetje spannend. In de kring zit 
hij naast Vera. Zij vertelt hem wie de andere kinderen zijn. Als ze spelen, ziet Vera dat Rikkie wel een hele dikke buik 
heeft. In de speelzaal wil Rikkie zijn trui niet uittrekken, maar opeens steken er twee pootjes onder de trui uit. Onder 
zijn trui zit knuffel Ben. Ben is niet de enige knuffel. De juf laat Pompom de klassenknuffel zien. Als Ben en Pompom 
meedoen met de gym, vindt Rikkie het steeds leuker op school.  
 
Naar aanleiding van dit verhaal  hebben we in de klas leuke activiteiten gedaan. We hebben kennis gemaakt met 
elkaar, we hebben samen een mooie verjaardagskalender gemaakt, de kinderen hebben zichzelf getekend en we zijn 
zelfs al lekker gaan spelen in de speelzaal.  
 
Bij ieder thema staan letters centraal. Vorige week was dat de i van ik. Samen met de kinderen zijn we op zoek 
gegaan naar woorden waar we de i in horen. In de klas hebben we een letterkast waar we al deze woorden op 
verzamelen. De kinderen hebben naar een versje geluisterd over de i van ik. 
 

ik maak de i van hagelslag 
kijk daar lig ik op mijn bord 

wat zal ik lekker smaken  
als ik opgegeten word 

 
En natuurlijk hebben we zelf ook de i van ik met hagelslag op een boterham gemaakt. En wat hebben de kinderen 
hiervan genoten, heerlijk! 
 

 
 



 

Inloopkwartier 

 

 
’s Morgens gaat om kwart over acht de buitendeur open en zijn de kinderen welkom op school. Het is de bedoeling 
dat de kinderen bij binnenkomst hun jas en tas aan de kapstok hangen en fruit en drinken voor de fruitpauze in de 
witte bak in de klas doen (wij stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk zelf te doen, fijn als u dit ook doet). 
 
In de onderbouwgroep mogen de ouders bij de deur of in de klas afscheid nemen van hun kind. De kinderen mogen 
’s morgens meteen gaan spelen in de hoek die zij gekozen hebben. Om half negen beginnen in alle groepen de 
lesactiviteiten en gaat de buitendeur dicht.  
  

Knuffels en speelgoed 

 
Het is niet de bedoeling dat kinderen door de week knuffels en/of speelgoed mee naar school nemen. Wel mogen de 
kinderen op maandag iets meenemen ter ondersteuning van het vertellen tijdens de weekendkring (bijvoorbeeld 
een plattegrond, foto of zwemdiploma). Spullen voor de letterkast zijn ook welkom, graag voorzien van naam.  
 

 

Fruitpauze 

 
Iedere ochtend hebben we een fruitpauze en eten de kinderen hun fruit en drinken water, ranja of bijvoorbeeld 
melk. Het is goed om te zien dat de kinderen een gezonde hap mee naar school nemen.  
Het is fijn als het fruit eventueel geschild en/of gesneden in een bakje zit. Zou u misschien rekening willen houden 
met de hoeveelheid? Het is de bedoeling dat de kinderen in een kwartier gegeten en gedronken hebben. Ook is het 
de bedoeling dat de kinderen voor de fruitpauze en de lunch hun drinken in een beker i.p.v. een pakje mee naar 
school nemen (melk mag wel in een pakje). Dit scheelt een hoop afval en de kinderen kunnen de beker nog een keer 
met water vullen als ze overdag dorst hebben en graag nog wat water willen drinken. Alvast bedankt! 
 

 

Mededelingen 

 
 Formulier algemene gegevens 

Graag ontvangen we van een paar kinderen nog het formulier met algemene gegevens retour. Dit formulier 
heeft uw kind in de eerste week mee naar huis gekregen.  

 
 Activiteitencommissie 

Op SBO De Verrekijker bestaat, samen met BS EigenWijs, een gezamenlijke activiteitencommissie: AC 
Veldhoven Midden. Dit is een oudergeleding die in nauwe samenwerking met de teams van SBO De 
Verrekijker en BS EigenWijs medeverantwoordelijk is voor alle zogenaamde buitenschoolse activiteiten. 
Vanuit SBO de Verrekijker zijn we nog op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die de 
activiteitencommissie komen versterken. De vergaderingen zijn verspreid op middagen en avonden en op 
wisselende dagen. Mocht je hier interesse in hebben, dan graag even mailen naar Hannie van Riel 
(h.vanriel@veldvest.nl) of spreek haar even aan. 



 
 

 Kennismakingsavond 

Op donderdag 19 september wordt een kennismakingsavond georganiseerd, waarin ouders en leerkrachten 

elkaar kunnen ontmoeten. Deze avond begint om 19.00 uur. U wordt ontvangen met koffie/thee en een 

kleine versnapering (op school door de kinderen gemaakt) en vervolgens zullen de leerkrachten van de 

onderbouw en middenbouw 1 (juf Gerrie) gezamenlijk vertellen over hoe een dag op school er voor de 

kinderen uitziet en wat daar allemaal bij komt kijken. We verwachten u van 19.00 tot 20.00 in de groep van 

uw kind. Er volgt nog een officiële uitnodiging die door de kinderen gemaakt zal worden.  

 

Belangrijke data 

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020  

Herfstvakantie:                          14 oktober t/m 18 oktober 2019 

Kerstvakantie :                             23 december t/m 3 januari 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 

woensdag 11 september 2019 

dinsdag 5 november 2019  

vrijdag 6 december 2019 (alleen voor SBO De Verrekijker)  

maandag 27 januari 2020  

donderdag 12 maart 2020  

 


