April

MAANDBRIEF

2018
Hovenier 2, 3161 LG Rhoon
tel.nr. 010-5018669 - e-mail: info@obsdeoverkant.nl

Deze Maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Maandag

Dinsdag
2

16
Praktijk
verkeersexamen gr 7

Donderdag

3

4

5
Fruitochtend

Fruitochtend

Theorie
verkeersexamen gr 7
12
Fruitochtend

10

11

17

18

Fruitochtend

23

6
Verkeers-route
oefenen met meester
Kees gr 7

13
Techniekmiddag
groep 1 t/m 8

19

20

26

Nelleke viert haar
verjaardag in de klas
27
Koningsdag
Alle leerlingen vrij

Fruitochtend

Eind CITO groep 8

Eind CITO groep 8
24

Eind CITO groep 8
25

Fruitochtend

Fruitochtend
Lieneke, Simone en
Leon vieren hun
verjaardag in de klas
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NIEUWSBRIEF

2018
Hovenier 2, 3161 LG Rhoon
tel.nr. 010-5018669 - e-mail: info@obsdeoverkant.nl

Deze Nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon .

Nieuws uit het team
Koningsspelen:
Donderdagochtend 26 april zullen wij met onze leerlingen de Koningsspelen van 2018 houden. Landelijk is dat een
week eerder, maar onze school heeft ervoor gekozen om dit zo dicht mogelijk aan te laten sluiten aan de Koningsdag.
Ook deze keer zullen wij te gast zijn op het terrein van de Korfbalvereniging RWA, Landweg 1, 3171 AL Poortugaal,
010-5016120
De kinderen worden op 26-4 om 8.15 uur op deze locatie in sportieve kleding verwacht, waar zij eerst met elkaar van
een gezond ontbijt zullen gaan genieten. Na het ontbijt zijn er verschillende sportieve activiteiten. Om 12.00 uur
kunnen de kinderen op het terrein van RWA weer worden opgehaald. Wij wensen de kinderen een leuke en sportieve
ochtend toe.
Nieuws uit de groepen
Eind cito groep 8:
De leerlingen van groep 8 hebben in februari het advies voor het Voortgezet Onderwijs gehad. Alle kinderen zijn
inmiddels al ingeschreven op de school waar zij hun schoolcarrière willen voortzetten. De Centrale Eindtoets wordt dit
jaar op OBS Rhoon gedaan op 17, 18 en 19 april. Na de meivakantie zullen onze leerlingen de uitslag van hun toets
krijgen en naar wij hopen de bevestiging dat zij daadwerkelijk naar de “School van hun dromen” kunnen gaan. Groep 8
veel succes!
Verkeersexamen groep 7:
Op donderdag 5 april zullen de ll. van groep 7 het Theoretische deel van het Verkeersexamen doen. Het Praktisch
examen zal op maandag 16 april plaatsvinden. De fiets moet wel in goed staat verkeren voordat er aan het examen
mag worden deelgenomen. Groep 7 veel succes!
Verjaardagen Lieneke, Simone, Leon en Nelleke:
De kinderen van de groep 1/2 B, groep 3 en groep 5/6 zullen woensdag 25 april de verjaardag van hun juf en meester
gaan vieren. Vrijdag 20 april viert Nelleke met gr 7/8 haar verjaardag.
Bijdrage 3-daagse groep 8:
Wij verzoeken u de financiële bijdrage van € 90,00 voor de 3-daagse van groep 8 z.s.m. over te maken op de rekening
van onze Oudervereniging obs de Overkant nummer: NL06INGB0007099633
Extra handen in de kleutergroepen:
Rianne Veldhoen is de stagiaire in groep 1/2B, haar stage dag is op donderdag. Rianne zal tot het einde van het
schooljaar op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend extra helpen in de kleutergroepen. Zij werkt dan met
kleine groepjes kinderen in de klas of in de hal.
Ander nieuws
Gym groepen 1/2:
Nog even een reminder voor de kleutergym. De sporthal wordt op vrijdag vroeg open gedaan door de beheerder. Het
verzoek is om te wachten met het naar binnen gaan tot de leerkrachten aanwezig zijn. Het is heel leuk dat kleine
broertjes en zusjes even mee rennen in de sporthal voordat de les begint. Ook voor deze kleintjes is het belangrijk voor
hun eigen veiligheid dat zij hun sokken uit doen en op blote voeten rondrennen. Vast bedankt voor uw medewerking.

