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MAANDBRIEF

2019
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
1

Praktische verkeersles
1/2 A en B, 5/6

Woensdag
2

Fruitochtend

Donderdag

Vrijdag

3

4

Fruitochtend

Fruitochtend

Kijkkunst groep 7/8
(Theater Het
Kruispunt)

Theoretisch
verkeersexamen
groep 7

5
Juf Nelleke ochtend
gr 5/6
Bezoek
kinderboerderij
gr 1/2A en B

Grote Rekendag
gr 1 t/m 6
8
Praktische verkeersles
Gr 3, 4/5 en 7
(gr 7 fietsen
verkeersexamen
route)
Burgemeester
verteld over 4/5 mei
in groep 7/8
15
Boerderijles gr 7/8

9
Fruitochtend

10
Fruitochtend

11
Fruitochtend

12
Koningsspelen
8.30-12.00 uur RWA

’s Middags alle
leerlingen vrij

16
Fruitochtend

17
Fruitochtend

Eind CITO groep 8

Eind CITO groep 8

18

19

Fruitochtend

Goede Vrijdag

Juffen Barbra,
Simone, Lieneke en
Evelien vieren hun
verjaardag

Alle leerlingen
vrij

Voorjaars
brunch
Kinderen zijn om
14.00 uur vrij
22

23
Juf Lieneke jarig

24

25

26

Juf Nelleke jarig

Meivakantie 19-04 t/m 05-05
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Deze Nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon .

Nieuws uit het team
Koningsspelen:
Vrijdagochtend 12 april zullen wij met onze leerlingen de Koningsspelen van 2019 houden. 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 12-4 om 8.20 uur op deze locatie in sportieve kleding verwacht, om 8.30 uur zullen de
spelen beginnen. 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.
Juf Marijke:
Juf Marijke is sinds kort weer af en toe te zien in school. Zij is herstellende van haar operatie aan haar
Achillespees en moet nog langdurig revalideren. Op school zal zij administratieve taken gaan doen. Kimber Maat
zal tot de zomervakantie op dinsdag en woensdag voor de groep staan. Marijke zal wel aanwezig zijn, misschien
met kleine groepjes aan het werk en anders ter ondersteuning op de achtergrond in de groep.
Extra handen in de klas:
In groep 1/2A loopt sinds kort op donderdag en vrijdag Sharon Vink stage. Fijn dat je er bent Sharon, stage lopen
en extra handen in de groep is super fijn. Inmiddels is Paulien de Jager ook veelvuldig te zien in de groepen 3 t/m
8, zij ondersteund de leerkrachten met allerhande taken.
Extra kleutergroep/ ruimte:
Op maandag 18 maart zijn we gestart om met de allerjongsten van onze school een dag in de overblijfruimte les
te krijgen. Hier zullen ongeveer in totaal 10 kinderen de dag doorbrengen. Dat brengt natuurlijk ook wat
verwarring te weeg bij het wegbrengen van de lunchtrommels. Hier is nu een krat voor klaargezet, waarin de
kinderen hun lunchtrommels kunnen neerzetten. Hierdoor kunnen de jongste kinderen ook rustig starten met
hun les. De lunchtrommels worden dan door juf Monique in de koelkast(en) gedaan.
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 16 en 17 april. De Eindcito zal dit jaar landelijk over 2 dagen verspreid
zijn. 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 4 april zullen de ll. van groep 7 het Theoretische deel van het Verkeersexamen doen. Het Praktisch
examen zal de week erna plaatsvinden, de exacte datum volgt nog. De fiets moet voor dit examen in goede staat
verkeren voordat er aan het examen mag worden deelgenomen. Groep 7 veel succes!
Verjaardagen Barbra, Simone, Lieneke, Evelien en Leon:
De kinderen van de groep 1/2 A-B, groep 3, groep 4/5 en groep 5/6 zullen donderdagochtend 18 april de
verjaardag van hun juf en meester gaan vieren.
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Ander nieuws
Schoolfruit:
Week 16 zal de laatste week zijn dat het schoolfruit aangeleverd wordt. Wij hebben dan 20 weken lang, 3 dagen
per week, voor elke leerling kunnen genieten van gratis fruit. Onze eerder ingestelde vaste fruitdagen op dinsdag
en donderdag blijven gehandhaafd. U moet voor deze dagen zelf het fruit voor uw kind regelen.
Bijdrage 3-daagse groep 8:
27, 28 en 29 mei zullen de kinderen van gr 8 met de 3-daagse naar de Eikenstek in Wekerom gaan. Hiervoor
vragen wij u de kosten z.s.m. over te maken. Wij verzoeken u de financiële bijdrage van € 90,00 voor de 3-daagse
van groep 8 over te maken op de rekening van onze Oudervereniging obs de Overkant nummer:
NL06INGB0007099633
Marathon meester Leon:
7 april vindt de marathon van Rotterdam plaats en meester Leon zal voor het eerst de 42,195 KM gaan afleggen.
De afgelopen periode heeft hij er hard voor getraind en we wensen hem dan ook veel succes! Heeft u zondag 7
april nog niks gepland: aanmoediging is altijd welkom! Leon heeft startnummer 12505.
MR obs Rhoon-de Overkant:
De MR heeft voor u een stukje geschreven waarin verteld wordt wie de Mr leden zijn en waar de MR zich mee
bezig houden.
De link hiervoor is https://www.obsdeoverkant.nl/assets/documents/stukje-mr.pdf.
Klachtenregeling:
Soms gebeurt er iets op school waar u het niet mee eens bent. Welke stappen kunt u dan nemen en bij wie
moet u daarvoor zijn? Als u een klacht heeft over de dagelijkse gang van zaken in de school kunt u terecht bij
de leerkracht van uw kind en bij de leiding van de school. Mocht u niet weten tot wie u zich kunt wenden,
kunt u ook de contactpersoon op school aanspreken. Op obs De Overkant is dit Leon Stolk. De
contactpersoon fungeert als wegwijzer en helpt u de juiste route te bewandelen. Mocht de klacht juist
gericht zijn op de contactpersoon, kunt u contact opnemen met de directie.
St. OPO Albrandswaard beschikt ook over een extern vertrouwenspersoon. Het kan zijn dat de contactpersoon u doorverwijst. Voor de stichting is dit: Pieter de Wit, p.dewit@onderwijsadvies.nl, 0182-556499
De meeste klachten zullen in onderling overleg op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Als de
klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, of als de aard van de klacht daar aanleiding toe geeft, kunt
u een beroep doen op de klachtenregeling. Deze ligt ook ter inzage in de teamkamer.
Anti-pestcoördinator:
Daarnaast is Leon als contactpersoon ook de anti-pestcoördinator. Hij is verantwoordelijk voor het antipestbeleid binnen onze school, houdt zicht op de berichtgeving en wetgeving omtrent het onderwerp pesten
en brengt het protocol regelmatig onder de aandacht binnen het team.
De leerkracht is en blijft het eerste en vaste aanspreekpunt wanneer er sprake is van pesten. Leon komt in
beeld wanneer de ingezette interventies niet het gewenste resultaat opleveren. Hij zal samen met de
betrokken partijen het probleem in kaart brengen en op zoek gaan naar oplossingen.

