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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
Via deze Verbaasbrief brengen we weer 
uiteenlopend nieuws. Het is zo fijn om bijna 
alle kinderen weer op school te zien! Wat zijn 
ze allemaal gegroeid! In de nieuwsberichten 
vanuit de groepen kunt u teruglezen hoe de 
juffen en meesters dit ervaren. En…zoals het 
er nu naar uit ziet, zien we álle kinderen 
vanaf 8 juni weer tegelijkertijd op school. 
Wat fijn dat alle klasgenootjes dan weer 
contact kunnen hebben met elkaar!  
 
We blijven als volwassenen op school afstand 
bewaren tot elkaar en tot de kinderen! We 
mogen géén ouders binnen de school 
ontvangen, ook niet na 8 juni. We merken 
dat dit voor sommige ouders lastig is. 
Natuurlijk is het prettiger om je kind naar de  
klas te brengen of om een voortgangsgesprek 
te voeren waarbij we tegenover elkaar zitten! 
Helaas is dit nog niet mogelijk en zorgen we 
er zo met elkaar voor dat er zo min mogelijk 
besmettingen zijn. We houden dit nog even 
vol! 
 
En nog even dit: in de tijd dat de scholen 
dicht waren, mochten de kinderen boeken 
lenen van school. De meeste van deze 
boeken zijn eigendom van de bibliotheek 
Rotterdam. Deze boeken worden volgende 
week opgehaald. Zou u thuis nog even heel 
goed kunnen zoeken naar boeken met het 
volgende logo:  

 
en deze volgende week in willen leveren? 

 

Alvast bedankt! 

We wensen u veel leesplezier én een zonnig 

pinksterweekend! 

In deze nieuwsbrief: 
 

• Belangrijke data  

• Welkom! 

• Nieuws vanuit de onderbouw 

• Nieuws vanuit de 
middenbouw 

• Nieuws vanuit de bovenbouw 

• Nieuws vanuit de HB-groepen 

• Nieuws vanuit de gym‘zaal’ 

• Jeugdtegoed 

• Nieuws vanuit de bibliotheek 
(leestips) 

 
Belangrijke data (onder voorbehoud) 

• 1 juni Pinksteren (vrij) 

• 8 juni: álle kinderen op school 

• 9 juni MB, BB en HB BMX-
clinic 

• Do 25 juni studiedag: kinderen 
zijn vrij! 

• 24 oktober Kidsrun



Welkom! 
Graag heten wij onze nieuw leerling Jaymie 
Inees van harte welkom. 
 
Wij wensen Jaymie en zijn ouders een mooie 
tijd op Verbazisschool WOW! 
 

Nieuws uit de onderbouw 
Alle kinderen stonden te trappelen om het 
klaslokaal binnen te gaan. Wat liepen ze 
allemaal stoer en zelf verzekerd naar binnen, 
zonder papa of mama! Het was even wennen 
dat niet alle vriendjes en vriendinnetjes er 
waren en dat we niet mochten knuffelen. ‘Ik 
vind het afstand houden zo moeilijk juf, want 
ik wil je ik wil je zo graag knuffelen,’ was een 
uitspraak. De kleine groepen hebben stiekem 
ook wel voordelen. De kleuters krijgen alle 
aandacht van de juffen met werken en 
spelen. Altijd kunnen kiezen waar je zelf zin 
in hebt want er is overal plek! En elke dag 
lekker er op uit in de wijk: naar de speeltuin 
of de dijk. Hieronder een leuke weergave van 
de eerste weken op school. Geconcentreerde 
gezichtjes, harde werkers en heel veel 
plezier! Wij heten Robbie en Jaymie van 
harte welkom in onze klas. Wij wensen jullie 
een fijne tijd toe in de onderbouw.  
 
 
 
 
 

           

 

                  

 

 

 



Nieuws uit de middenbouw 
We zijn ontzettend blij om weer samen op 
school te zijn! De kinderen genieten van de 
contacten met elkaar, het samenwerken en 
het samenspelen. Wij genieten ook: het is fijn 
om weer live contact te hebben met de 
kinderen! We zien dat er nieuwe 
vriendschappen ontstaan in de halve 
groepen. Kinderen die normaal gesproken 
weinig met elkaar spelen, leren elkaar nu 
beter kennen.  
We zijn gestart met het thema ‘natuur’. 
Tijdens een natuurwandeling op de dijk zijn 
we op zoek gegaan naar mooie 
zomerbloemen. Deze hebben we gedroogd 
en daar gaan we een herbarium van maken. 
Ook hebben we de natuur een handje 
geholpen door met klei en tuinaarde 
bloembommen te maken. We hebben de 
bloembommen in en om de school gegooid 
en hopen daarmee een fijn plekje voor de 
bijen te creëren.  
 
Nog slechts één week en dan kunnen we 
weer allemaal tegelijk naar school. We kijken 
hier enorm naar uit! We gaan er dan ook nog 
een paar leerzame en fijne weken van maken 
met elkaar.  
 

   

     

 

 

 

 



Nieuws vanuit de bovenbouw 

Sinds de meivakantie zijn de leerlingen 
gelukkig weer op school, 2 dagen per week. 
Het is heerlijk om elkaar weer te zien en te 
spreken. Het is heel leuk om te zien dat er 
andere groepjes ontstaan bij het spelen en 
het samenwerken. Het is duidelijk dat we 
elkaar hebben gemist! Er wordt vaak ook met 
het hele groepje samen een spel gedaan. Het 
‘normale’ tikkertje is vervangen door 
tikkertje met een krant waardoor de 
kinderen elkaar niet aan hoeven raken. 
 

 
 

 
 
Groep 8 is druk bezig met de film. Op de foto 
ziet u een buitenopname. Daar valt niet veel 
aan te zien, maar dat moet natuurlijk ook 
niet! Tot het allerlaatst houden we het 
verhaal geheim. We zien de kinderen 

genieten van het hele proces en meester 
Rolph is helemaal in zijn element! 

 
Een nadeel van deze tussenvorm van 
lesgeven is, dat de kinderen die thuiswerken, 
niet meteen hulp kunnen krijgen als ze dat 
nodig hebben. Ook is er minder controle op 
het werk. Toch zien we nog steeds 
vooruitgang bij de meeste kinderen. Het is zo 
knap dat zij (en de ouders) zich weer hebben 
aangepast aan deze nieuwe situatie.  
 
Vanaf 8 juni mogen de kinderen gelukkig 
weer allemaal naar school komen, wij 
verheugen er ons enorm op. Zo wordt hun 
wereld langzamerhand weer steeds gewoner. 
We hebben veel van de afgelopen periode 
geleerd en we zullen de goede dingen 
uiteraard proberen te behouden. We willen u 
het verhaal van Mike niet onthouden: 

 



Nieuws vanuit de HB-groepen 

 

Wat vinden we het fijn om de kinderen weer 
op school te zien! Een halve HB-groep levert 
een heel kleine groep op en omdat de 
leerlingen die na de zomer op het VO starten 
een groot deel van de middagen aan het 
filmproject met meester Rolph werken, is het 
soms wel érg rustig in het  lokaal! De 
kinderen kijken er naar uit om ál hun 
klasgenoten weer te zien, maar we moeten 
nog even geduld hebben. 

 
Survival stond als volgend project op het 
programma. Helaas heeft het Coronavirus 
roet in het eten gegooid, omdat de 
buitenactiviteiten waarbij we externen nodig 
hebben, kwamen te vervallen. We hopen nu 
na de zomervakantie te beginnen met dit 
thema, samen met de andere groepen van 
Verbazisschool WOW.   

 
Daarvoor in de plaats zijn we na de 
meivakantie aan de slag gegaan met het 
thema Toekomst.  Eerst hebben we 
teruggeblikt naar het afgelopen jaar en nu 
denken we na over onze toekomstdromen. 
De kinderen zijn momenteel aan het 
brainstormen over criteria waar hun 
toekomstige droomhuis en woonomgeving 
aan moet voldoen.  
 
Ter inspiratie hebben we een filmpje 
bekeken over ‘Nederland van boven’. Hoe 
wonen we nu en hoe is dat zo ontstaan? 
Aansluitend hebben we ook nog een filmpje 
over Tiny houses bekeken. Ons einddoel is 
om met elkaar een droomstad van de 
toekomst te bouwen! 

 

Nieuws vanuit de gym‘zaal’ 
Hoera we mochten weer naar school en weer 
gymmen! Gelukkig heb ik (juf Elisabeth) een 
flexibel rooster en konden zowel de kinderen 
van de donderdag-  áls die van de 
vrijdaggroep gymmen. En wat hebben we 
genoten van het weer, het was perfect. 
Lekker briesje, niet te warm en genoeg 
ruimte op de dijk. Alle kinderen hebben weer 
flink kunnen bewegen. De kleuters vonden 
het zelfs zo lekker buiten, dat ze zich gingen 
verstoppen voor de juf in de buis. Helaas 
voor de kleuters, kon de juf goed zoeken… 
Met de midden- en bovenbouw hebben we 
een beweegbaan gemaakt van stoepkrijt, elk 
figuur z’n eigen beweging. Er waren kinderen 
die aangaven dit ook thuis te willen gaan 
doen! Als u nog stoepkrijt thuis heeft, is dit 
wellicht een idee voor de komende vrije 
dagen.   
Er is nog iets waar de kinderen zich op 
kunnen verheugen: dinsdag 9 juni komt er 
voor de MB, BB en de HB iemand een BMX 
clinic geven op de dijk.  
De komende tijd blijven we buiten gymmen, 
dus als je van slippers houdt... neem dan ook 
even dichte schoenen mee, wel zo handig 

     .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jeugdtegoed 
Heeft uw kind recht op het jeugdtegoed? Als 
u één of meer thuiswonende kinderen heeft 
in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar en uw totale 
inkomen bedraagt niet meer dan 110% van 
het wettelijk sociaal minimum, dan heeft uw 
kind in 2020 recht op het jeugdtegoed. 
 

Het jeugdtegoed wordt in 2020 naar leeftijd 
uitgekeerd en wordt op de Rotterdampas van 
uw kind gestort. Het tegoed is bestemd voor 
onder meer schoolspullen, hobbyartikelen, 
kleding, sportspullen, openbaar vervoer, 
boeken en tijdschriften. Meer 
informatie: https://www.jeugdtegoed.nl/.  
 
 

 

Nieuws vanuit de bibliotheek 

 

  
  

Gratis lid tot 18 jaar, nu ook online 

Dat lidmaatschap tot 18 jaar gratis is wist je misschien wel, maar je kunt je kind ook 

makkelijk online inschrijven. Na de inschrijving, ontvang je een tijdelijk pasnummer 

waarmee je kind gebruik kan maken van alle online diensten van de bibliotheek.  

 

Veilig zoeken op internet 

Als je wilt dat jonge kinderen op een veilige manier kunnen zoeken op internet, 

bestaat de mogelijkheid om gewelddadige, pornografische of obscure afbeeldingen, 

video’s en websites te blokkeren. Dit kan met bijvoorbeeld Google SafeSearch, de app 

Family Link of Safesearchkids.com. 

Lees meer op de website van HCC. 

   

  

   

 

 

 

Schrijver op je scherm 

Een échte schrijver in de klas is voor kinderen heel stimulerend. 

Omdat zo’n bezoek er nu even niet in zit, heeft De 

Schrijverscentrale iets nieuws bedacht. Je kunt een online 

bezoek boeken via Schrijver op je scherm.  

 

Wij doen mee! Vanaf 17 mei zie je een videoboodschap van Arend van Dam op het 

Youtube-kanaal van Bibliotheek Rotterdam! 

   

  

   

https://fatimarvko.us12.list-manage.com/track/click?u=a24006eea01f4980745efaed0&id=eeff1d710b&e=605c628972
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/zistouy3om/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/uzzmhgoupx/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/5mzulpay4a/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/dxunoervrb/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/cnvmxshnrn/kpfco08tsw/0xurjtiqgm


 

 

 

Materialen bestellen voor het nieuwe schooljaar 

Doe je ook graag mee aan de landelijke Leescampagnes? Bestel 

dan uiterlijk 20 mei materialen voor deze campagnes uit de 

brochure 'Kinderboekengids 2020-2021', ook digitaal 

beschikbaar. 

   

  

   

 

 

 

Kinderjury 2020 

Alle kinderen van Nederland vormen 11 tot en met 17 mei de 

Kinderjury en mogen stemmen op hun favoriete kinderboek uit 

2019. Het boek met de meeste stemmen wint de Kinderjury 

2020. Lees hier hoe je kunt stemmen. 

   

  

   

 

 

 

Nationale Voorleeswedstrijd 

De finale van De Nationale Voorleeswedstrijd kan dit jaar niet 

doorgaan. Alle schoolkampioenen wordt daarom gevraagd een 

voorleesfilmpje te delen op Instagram. Lees hier meer over deze 

actie. 

   

  

   

 

 

 

Thuisbieb 

Via de ThuisBieb app zijn 100 e-books beschikbaar, ook 

voor kinderen en volwassenen die géén lid zijn van de 

bibliotheek. De ThuisBieb is geopend tot in ieder geval 1 juni. 

   

  

   

 

 

 

Gratis boek over het coronavirus 

Wat is het coronavirus? Dit boek, met illustraties van Axel 

Scheffler van De Gruffalo, geeft een heldere uitleg aan kinderen 

van vijf tot tien jaar en hun ouders en verzorgers. Download de 

pdf of bekijk het hier. 

   

https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/mhsedgg8hc/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/mhsedgg8hc/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/tiaftwzjgf/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/rjsuzqic8d/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/hql1nus9fz/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/xsez72dfag/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/kc1oy4gmtq/kpfco08tsw/0xurjtiqgm


  

   

 

 

 

Voorleesverhalen op YouTube 

Op YouTube lezen schrijvers zelf voor uit hun boeken. Zo leest 

Jacques Vriens voor uit Meester Jaap en Marte 

Jongbloed uit Kiezen in de oorlog. Inclusief lesmateriaal over de 

Tweede Wereldoorlog. 

   

  

   

 

 

 

Herinnering: Junior Einstein  

Op zoek naar een manier om de leerlingen thuis uit te blijven 

dagen om vakken van de basisschool te oefenen? Verwijs ze dan 

naar Junior Einstein. Gratis voor bibliotheekleden. 

   

  

   

 

 

 

Leesbeesten & Luistervinken 

Met de nieuwe kinderpodcast Leesbeesten & Luistervinken 

ontdekken kinderen uit groep 6, 7 en 8 de verhalen achter hun 

favoriete boeken. Ze krijgen er leestips en kunnen in gesprek 

met een kinderboekenschrijver. 

 

Extra handig: bij iedere podcast hoort ook een lesbrief! In de eerste aflevering is het 

de beurt aan Paul van Loon, in deel 2 aan Jacques Vriens. 

   

  

   

 

 

 

Blogs 

Leesconsulenten schrijven regelmatig blogs ter inspiratie voor 

jullie. In de blog over digitale prentenboeken krijg je tips voor 

kinderen van 0-6 jaar. Zeker ook iets om ouders op attent te 

maken. De blog verborgen pareltjes op zolder laat zien wat je 

met een aantal klassiekers kunt doen. Misschien staan deze 

boeken ook wel in jullie schoolbibliotheek? 

   

  

   

https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/gajr6mqzy7/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/fagdufninu/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/xldaqwnvtg/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/a8rpj2fkiy/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/mqoaqol8hj/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/fw0wyarnfg/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/egvunsyguo/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/twdmyujzpm/kpfco08tsw/0xurjtiqgm


 

 

 

Op zoek naar meer tips? 

Kijk dan op onze website. Hier vind je leestips voor in de 

nieuwsbrief van school (0-6 jaar en leestips voor de 

basisschool), maar ook blogs en nieuwsberichten. Ben je al lid 

van onze Facebookgroep? Hierin delen wij tips over (voor)lezen 

en (digitale) geletterdheid. De volgende nieuwsbrief verschijnt 

rond 26 juni. 

   

 

https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/kgkb5jgpfx/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/wkqytpguwk/kpfco08tsw/0xurjtiqgm
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/6ixkitdhvc/xqhnrp8faj/kpfco08tsw/0xurjtiqgm

