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• Voorwoord 
 
• Nieuws vanuit de school 
 
• Nieuws vanuit de onderbouw en Bosklas 
 
• Nieuws vanuit de middenbouw 
 
• Nieuws vanuit de bovenbouw 
 
• Nieuws vanuit de HB-groepen 
 
• Nieuws vanuit de gymles 
 
• Nieuws vanuit de bibliotheek  
 
 
Belangrijke data  
(onder voorbehoud) 
 
•  5 oktober studiedag, kinderen vrij 
•  14 oktober boekenmarkt 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

En zo is het opeens al bijna oktober, hoog tijd voor de eerste Verbaas-

brief van schooljaar 2021-2022! 

 

We zijn ontzettend blij en dankbaar dat we dit jaar bijna ‘gewoon’ kon-

den beginnen. En dat we alle kinderen en leerkrachten weer fris en 

fruitig zagen binnenkomen eind augustus. We hopen dat iedereen een 

fijne zomer heeft gehad en weer met veel zin aan het nieuwe school-

jaar is begonnen. 

 

Met het starten van onze vierde HB groep, maar ook met een aantal 

nieuwe kinderen in alle andere groepen, hebben we weer veel nieuwe 

gezichten kunnen verwelkomen. Welkom allemaal, we hopen dat jullie 

al helemaal je plekje hebt gevonden binnen je groep en binnen de 

school. Al het begin is natuurlijk spannend, maar wij zijn in ieder geval 

heel blij dat jullie er zijn. 

 

In deze eerste Verbaasbrief zullen we aandacht besteden aan ons eer-

ste schoolproject met als thema Media. Hier zijn alle klassen inmiddels 

druk aan de slag. Ook laten we jullie het een en ander zien van ons 

schoolplein waar onze moestuin inmiddels aardig vorm beginnen te 

krijgen. 

Onze BSO heeft wat extra informatie over hun aanbod voor jullie. 

 

Daarnaast willen we u vragen wat extra aandacht te hebben voor de start-

tijden van de verschillende groepen. We merken dat er afgelopen weken 

veel kinderen (te) laat in de groepen zijn en zodoende de lessen te laat 

kunnen beginnen. Voor de reguliere groepen gaat de deur om 8:20 uur 

open en start de les om 8:30 uur. Voor de HB-groepen gaan de deuren 

open om 8:30 en start de les om 8:45. We gaan ervan uit dat iedereen 

weer even moest wennen aan de start van het schooljaar en dat kinderen 

nu weer binnen zijn (ruim) voordat de les begint. 

 

Wij wensen u veel leesplezier! 
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Nieuws vanuit de school 
 

 
 
Afgelopen maanden is er door onze 
conciërge Jacobien met hulp van veel 
verschillende kinderen hard gewerkt 
aan onze moestuin. 

 

 

 
De eerste oogst is al geweest, vooral 
de pompoen is gigantisch! 

 

 
 
Begin oktober start de Kinderboeken-
week. De boeken voor de Kinderboe-
kenweek worden geleverd door de Kin-
derboekenwinkel 'De Geheime Tuin' 
aan de Stadhoudersweg 87D.  

 

 

 
De boekenmarkt wordt gehouden op 
woensdag 14 oktober. Vanaf de start 
van de Kinderboekenweek (7 oktober) 
kunnen kinderen hun uitgelezen boe-
ken weer inleveren voor een bonnetje. 
Voor elk bonnetje mag een boek wor-
den uitgekozen tijdens de boeken-
markt.  

 
Nieuws vanuit de Onder-
bouw & Bosklas 
 

 

 
De OB en de Bosklas gaan elke donder-
dagochtend samen op pad: de paden 
op en de speeltuin in - of we lopen 
naar het einde van de dijk. De kinderen 
mogen daar samen spelen en eten 
fruit, doen een spelletje, werken sa-
men in groepjes en luisteren naar een 
verhaal. 

 
Nieuws vanuit de Boven-
bouw 
 
Met de bovenbouw op stap! 

 

 

 

 

 
Het eerste uitstapje dit schooljaar was 
een waterles aan de Rotte, bij de Prin-
senmolen. De molenaar is een hele en-
thousiaste man en vertelde ons heel 
veel over de molen. Deze is al 400 jaar 
oud! Hij wordt nog heel soms gebruikt 
om water van de Bergsche Plas naar de 
Rotte te pompen. We hadden geluk, de 
molen draaide en we konden het grote 
waterrad bekijken.  

 

 

 
Daarna werd de groep verdeeld en 
werden er waterdiertjes gezocht met 
schepnetten. Met een loep konden ze 
worden bekeken. Er zijn heel veel vis-
jes gevangen, verder vooral slakken en 
muggenlarven. 
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De andere groep ging met emmers wa-
ter uit de Plas naar de Rotte sjouwen, 
zodat we beter begrepen waarom de 
molen vroeger nodig was, het hoogte-
verschil tussen rivier en plas is echt 
heel groot! En er werd uitgelegd hoe 
de plassen zijn ontstaan, namelijk door 
het uitsteken van turf. Het was een 
leerzame, gezellige en ook nog zonnige 
middag.  

 

 
 

 
 
 

Nieuws uit de HB-groepen 
  
Elk schooljaar zijn er in de hele school 
diverse projecten. Het eerste project 
van dit jaar heeft als thema Media. In 
de HB-groepen zijn de kinderen daar 
druk mee aan de slag gegaan. Vooral 
het maken van echte stop-motion film-
pjes bleek heel interessant.  

 

 
 
Voor stop-motion is een camera nodig 
die in staat is om opnames frame per 
frame te maken.  
Eerst wordt het voorwerp dat op film 
moet bewegen in een bepaalde hou-
ding neergezet en met de camera 
wordt hiervan een frame geschoten.  

 

 
 
Vervolgens wordt de houding van de fi-
guur een fractie veranderd en wordt er 
opnieuw één frame geschoten met de-
zelfde achtergrond. Dit wordt herhaal-
delijk gedaan. Door vervolgens alle 
plaatjes achter elkaar (snel) af te spe-
len lijkt het alsof het voorwerp uit zich-
zelf beweegt. Dezelfde techniek past 
men ook toe bij tekenfilms. 

 

 
 
Nieuws vanuit de gym 
 

 
 
Hoi, mijn naam is Ivan. Ik ben de eige-
naar van sportbedrijf Social Fit en ver-
zorg al 7 jaar met veel plezier sportles-
sen voor jong en oud. Ik ben vader van 
2 energieke meiden: Carmen(6) en Eva 
(3). In mijn vrije tijd ben ik altijd buiten 
te vinden en ga ik graag op stap met 
vrienden. En voor een potje schaken 
ben ik altijd in. Sinds kort mag ik met 
veel plezier de gymlessen verzorgen 
voor de onder- en bovenbouw op deze 
fijne school. Mocht je me tegenkomen,  
spreek me dan zeker aan! 

 
Nieuws vanuit BSO 
 
Beste ouders, 
 
Afgelopen schooljaar heeft BSO Villa 
Terbregge voor Verbazisschool WOW 
het aanbod voor de naschoolse opvang 
uitgebreid van 3 naar 4 dagen door op 
vrijdagmiddag weer open te gaan. 
Wij zijn heel verheugd u te kunnen ver-
tellen dat met ingang van 1 oktober 
aanstaande de deuren van onze BSO 
tijdens de schoolweken ook open gaan 
op de woensdagmiddag waardoor BSO 
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Villa Terbregge voor de kinderen van 
Verbazisschool WOW weer 5 dagen 
per week naschoolse opvang biedt.  
Wij streven ernaar om met ingang van 
1 januari 2022 ook tijdens de schoolva-
kanties op alle dagen opvang te kun-
nen bieden. Wij houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 
  
Heeft u nog geen opvang en bent u ge-
interesseerd in de mogelijkheden, 

neemt u dan gerust contact op via tele-
foonnummer 06-23268036 of neem 
een kijkje op onze website www.kov-
bijdehand.nl 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Anita Pidoux 
 
Locatiemanager 

 
 
.

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kov-bijdehand.nl%2F&data=04%7C01%7Clia.keijzer%40rvko.nl%7C9d7a7b7bc1c7486016ab08d9769b160c%7C8241154370cf41c2897b541f01a613b3%7C1%7C0%7C637671231553198049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VeTII%2FJ0P%2BImeAaL9pPl3%2FQVelDU1Oy5oqFeACVmQWw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kov-bijdehand.nl%2F&data=04%7C01%7Clia.keijzer%40rvko.nl%7C9d7a7b7bc1c7486016ab08d9769b160c%7C8241154370cf41c2897b541f01a613b3%7C1%7C0%7C637671231553198049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VeTII%2FJ0P%2BImeAaL9pPl3%2FQVelDU1Oy5oqFeACVmQWw%3D&reserved=0
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Nieuws vanuit de bibliotheek  
 

 
 

 

 

Het fortuin van Fausto van Oliver Jeffers 

 
Fausto gelooft dat alles in de wereld van hem is. Hij vertelt dat aan de bloem, 
de boom, het schaap en het meer. Het meer en ook de berg protesteren even 
maar buigen toch voor Fausto. Daarna gaat hij het aan de zee vertellen. Hoe zal 
die reageren op Fausto's hebzucht? Prentenboek met krachtige illustraties en 
vormgeving met fluorescerende details. Vanaf ca. 5 jaar. 

 

 
 
 

 
 

 

Bens boot van Pieter Koolwijk 
 
Bens boot is een boek over Ben. En over Giel, zijn jongere broertje. Ben leeft 
niet meer, op een dag keek hij niet naar links (of naar rechts). Ben is begraven 
in de achtertuin en op zijn graf staat een houten zeilboot. Giel en zijn ouders 
vinden het fijn dat Ben nog zo dichtbij is. De buren vinden het niet zo leuk en 
doen er alles aan om het graf weg te krijgen. 

Een kort en mooi verhaal en prima geschikt om het te hebben over dood en 
rouwen. Heb het bijvoorbeeld eens over de vraag: mag je nog blij en gelukkig 
zijn als iemand is overleden? “Je mist je broer, daar mag je best verdrietig om 

zijn. Het betekent alleen niet dat je geen plezier mag hebben” 

 

 
 

 

 

Op een onbewoond eiland van Suzanne Wardenaar 
 
Net als Robinson Crusoe moeten kinderen zien te overleven op een onbe-
woond eiland. Rond dertien thema's als vuur, sporen en het weer zijn er verha-
len, denkvragen en activiteiten op het gebied van natuur en techniek. Met een-
voudige illustraties. Onder begeleiding vanaf ca. 4 t/m 12 jaar. 

Bron en meer leestips zie: https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/ 

 
 

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/wise-apps/catalog/1099/detail/wise/1350891?offset=0&qs=De%20fantastische%20vliegwedstrijd&search_in=iets&state=search
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/wise-apps/catalog/1099/detail/wise/1386432?offset=3&qs=wat%20is%20kunst&search_in=iets&state=search
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/wise-apps/catalog/1099/detail/wise/1386432?offset=3&qs=wat%20is%20kunst&search_in=iets&state=search
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/

