
 
 

Nieuwsbrief 31 oktober 2016 

 

Het is alweer bijna november.  De schaatslessen zijn begonnen en de lampionnen zijn al klaar, met 

dank aan Mieke Rozing van de Kunstkoets. De weken vol vieringen gaan langzaam beginnen. Het 

team is druk bezig hier weer een feest van te maken. In de klassen wordt door alle leerlingen heel 

hard gewerkt en de eerste rapporten zijn in aantocht. De belangrijkste activiteiten tot de 

kerstvakantie hebben we alvast hieronder voor u op een rijtje gezet. 

 

ISOB-Studiedag 

Aanstaande woensdag is er een ISOB-studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij. Tijdens deze dag 

volgen de teamleden workshops op het gebied van het begeleiden van leerlingen.  

 

Gezocht 

Groep ¾ is op zoek naar (lege) schoenendozen. 

 

KWINK van de week 

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

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

aandacht aan hetzelfde onderwerp. De Kwink van deze periode is: “Het goede voorbeeld geven”. 

 

Contactmiddagen en –avonden 

In de week van 14 tot 18 november vinden de contactmoment weer plaats. Tijdens deze gesprekken 

bespreken we samen de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon/dochter. Ook wordt het 

eerste rapport met u besproken. Vrijdag 4 november krijgen alle leerlingen een brief mee naar huis 

waarop u kunt aangeven welke tijdstippen uw voorkeur genieten. We verzoeken u vriendelijk deze 

uiterlijk dinsdag 8 november weer in te leveren.  

 

Verzoek aan ouders  

We verzoeken u vriendelijk om bij het uitgaan van de school om 12:15 en 15:15 uur op het 

schoolplein uw zoon/dochter op te halen. Zo voorkomen we dat kinderen zonder begeleiding het 

schoolplein afgaan. Dit komt de veiligheid van ons allen ten goede. Ook vragen we aandacht voor het 

parkeren. We verzoeken alle ouders in de parkeervakken te parkeren of buiten het dorp. Zoals u 

wellicht heeft gemerkt, besteden wij deze weken extra aandacht aan het tijdig starten van de lessen. 

Om 8:40 uur gaat de bel, zodat alle kinderen op tijd de klassen inkomen en de lessen om 8:45 uur 

kunnen starten. Vriendelijk dank voor uw medewerking! 



 

Belangrijke data 

 

2 november  ISOB studiedag, alle kinderen vrij 

3 november  schoolschaatsen les 2, groep 5-6 

7 november  Dode hoek-project groep 7-8 

8 november  MR-vergadering 

10 november  schoolschaatsen les 3, groep 5-6 

11 november  Sint Maarten 

14-17 november contactmiddagen en –avonden 

18 november   rapport mee 

5 december sinterklaasfeest in alle groepen. Tijdens het gezamenlijke gedeelte in de kerk 

tot 9:30 uur zijn alle ouders (met kleine kinderen) van harte welkom. Hierna 

gaan alle groepen hun eigen feest vieren. Ouders (zonder kleine kinderen) 

zijn van harte uitgenodigd ook hierbij aanwezig te zijn.  

13 december Kerstknutselmiddag. Ouders die zich hebben opgegeven om te helpen via de 

activiteitenlijst, krijgen hierover bericht. 

14 december OR-vergadering 

21 december Kerstmusical in de kerk. De kerstmusical wordt twee keer in de kerk 

opgevoerd. De hoofdrollen worden gespeeld door groep 5-6 maar alle 

kinderen komen op het toneel! Verdere informatie volgt. 

22 december Dag van de hulpvaardigheid 

23 december Kerstbrunch in de kerk (11 uur) 

 School uit om 13.15 uur 

26 dec. t/m 6 jan. Kerstvakantie 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Edith Hoegen 

Directeur OBS De Overhael 

 

 

 


