
 
 

Nieuwsbrief 10 oktober 2016 

 

Afgelopen maandag heeft de Jaarvergadering plaatsgevonden. Een mooie opkomst, betrokken 

ouders en veel interessante informatie. Het team had dit jaar voor een geheel andere vorm gekozen 

en heeft ouders een echt “kijkje in de keuken” laten zien. Sebastiaan Talsma heeft de afgelopen 

weken in alle groepen filmopnamen gemaakt. Hiervan is een mooie film gemaakt. Ouders en 

teamleden waren erg enthousiast over het eindresultaat. Met dank aan Sebastiaan! Afgelopen 

woensdag is de Kinderboekenweek met als thema “Een leven lang jong” van start gegaan. Vrijdag 

vonden de traditionele kermisspelletjes met aansluitend de Kinderplaybackshow plaats. Tevens is 

Mieke Rozing, van de Kunstkoets, vorige week met alle groepen van start gegaan met de 

voorbereidingen van de lampionnen. Een echte feestweek dus!  

 

KWINK van de week 

Iedere twee weken staat er een ander onderwerp centraal bij onze methode sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Het onderwerp staat ook op de website vermeld. In alle groepen besteden we dan 

aandacht aan hetzelfde onderwerp. De kwink van deze periode is: “Ik sta stevig in mijn schoenen”. 

 

Website 

Op de website kunt u foto’s vinden van de lessen met Mieke Rozing, de opening van de , het bezoek 

van groep 5-6 aan het Stedelijk museum in Alkmaar en de kermisspelletjes. 

 

Schoolschaatsen 

Direct na de herfstvakantie starten de lessen schoolschaatsen voor groep 5-6. Vier 

donderdagmiddagen lang gaan alle leerlingen naar IJsbaan De Meent in Alkmaar, waar zij les zullen 

krijgen van schaatsschool In Balans. Voor het vervoer naar en van de IJsbaan doen we graag een 

beroep op u. Op het bord in de hal zal een rooster worden gehangen waar u zich kan inschrijven. Ook 

hebben een aantal ouders zich al opgegeven via de activiteitenlijst, waarvoor hartelijk dank! 

 

 

Belangrijke data 

 

17-21 oktober             Herfstvakantie 

27 oktober  schoolschaatsen les 1, groep 5-6 

2 november  ISOB studiedag, alle kinderen vrij 

3 november  schoolschaatsen les 2, groep 5-6 



8 november  MR-vergadering 

10 november  schoolschaatsen les 3, groep 5-6 

14-16 november contactmiddagen en -avonden 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Edith Hoegen 

Directeur OBS De Overhael 

 

 

 


