
 
 

Nieuwsbrief 26 september 2016 

Langzaam wordt het dan echt herfst…. De ochtenden alweer fris, ‘s avonds vroeg donker. Nog 3 

weken en dan hebben we alweer herfstvakantie. Naast al het harde werken staan ook de 

kermisspelletjes en de kinderboekenweek voor de deur. 

 

Algemene  Jaarvergadering 

Vandaag ontvangt u allen de uitnodiging voor de jaarvergadering. (3 oktober aanstaande) We 

verzoeken u vriendelijk om het antwoordstrookje morgen weer mee te geven aan u kind, zodat wij 

een inschatting kunnen doen over het aantal bezoekers. Wij rekenen op uw komst! 

 

Werkzaamheden Driehuizer brug 

Wellicht heeft u vernomen dat er binnenkort werkzaamheden verricht zullen worden aan de brug in 

Driehuizen. De informatieavond, waarin duidelijk zal worden wat de gevolgen zijn voor de 

bereikbaarheid van de school, parkeergelegenheid en route voor ouders, vindt ook plaats op 

maandag 3 oktober in Café de Vriendschap tussen 19:30 en 20:30. Dit valt dus samen met onze 

jaarvergadering. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden. Miriam van Gorsel, bestuurslid van de 

Driehuizer Gemeenschap en moeder van Jitske en Yfke, zal de informatieavond bijwonen in De 

Vriendschap. Zij zal na afloop kort verslag doen tijdens onze jaarvergadering. Zo wordt u op de 

hoogte gehouden van de gevolgen van de werkzaamheden aan de brug en kunt u onze 

jaarvergadering bijwonen. 

 

Kermisspelletjes 

Zoals ieder jaar organiseren wij, op de dag dat de Driehuizer Kermis van start gaat, onze eigen 

kermisspelletjes. Op vrijdagmiddag 7 oktober zijn er diverse spelletjes in en om de school. De 

kinderen lopen in groepjes, in leeftijd variërend door de school en doen diverse spelletjes. De 

spelletjes worden door het team voorbereid. Bij elk spelletje is een ouder aanwezig voor uitleg, hulp 

en aanmoediging. Hiervoor heeft u zich op kunnen geven middels de activiteitenlijst. Binnenkort 

krijgt u hierover meer informatie. Na afloop van de kermisspelletjes vindt ieder jaar de 

kinderplaybackshow plaats, georganiseerd door het Café. Alle kinderen en hun ouders zijn ook hierbij 

van harte welkom. De playbackshow vindt plaats buiten schooltijd. 

 

 Belangrijke data           

3 oktober                     start Kunstkoets, een serie lessen tekenen/handvaardigheid onder leiding 

van Mieke Rozing, professioneel kunstdocent. 

5 oktober  start Kinderboekenweek (stond verkeerd vermeld in de vorige nieuwsbrief) 



5 oktober                     Dag van de Leerkracht 

7 oktober                    Kermisspelletjes, om 16:00 playbackshow in Café de Vriendschap en tevens 

start Driehuizer kermis. 

17-21 oktober             Herfstvakantie 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Edith Hoegen 

Directeur OBS De Overhael 

 

 


