aug/sept

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
27

1e schooldag

Woensdag
28

Donderdag
29

Fruitochtend

Vrijdag
30

31

Fruitochtend

Luizencontrole
Inschrijven
Kind gesprekken

Inschrijven
Kind gesprekken

Inleveren zomerrapport
3
GVO/HVO 1e x

Fruitochtend

Inschrijven
Kind gesprekken

4

5

19.00 uur
Infoavond ouders die
meegaan op
schoolkamp
Kind gesprekken

Kind gesprekken
10

Kind gesprekken
11

6
Monumentenochtend
groep 7/8

Leon afwezig

Leon trouwt vandaag

Kind gesprekken

Alle leerlingen
12.00 uur vrij

12

Fruitochtend

7

Fruitochtend

13

14

Fruitochtend

19.00 uur
Informatie gebruik
Parro

Staking

19.30 uur
Info avond gr 1/2 en 3

Info volgt

Gr 4 t/m 8 kunnen
kennismaken met de
leerkracht
17
Schoolkamp
Gr 1 t/m 4

18
Schoolkamp
Gr 1 t/m 4

24

19
Schoolkamp
Gr 1 t/m 8

25
Fruitochtend

20
Schoolkamp
Gr 5 t/m 8

Groepen 1/2 vrij

Groepen 1/2 vrij

26

Trouwfeest op
school
Leon en Rineke
Info volgt

21

Schoolkamp
Gr 5 t/m 8

27
Fruitochtend

28

aug/sept

NIEUWSBRIEF

2018
juni/juli

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.

2016

Nieuws uit het team
Trouwen meester Leon:
Meester Leon gaat op vrijdag 7 september trouwen met Rineke. Donderdag 6 en vrijdag 7 september zal
Leon vrij zijn. Omdat de kinderen van school niet bij de huwelijksplechtigheid aanwezig kunnen zijn zal Leon
met Rineke nog een keer “trouwen” op school. Deze plechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 26
september. Indien nodig zal u hier verder nog over geïnformeerd worden.
Nieuws uit de groepen
Schoolspullen:
Om het schooljaar goed van start te gaan vragen wij of de kinderen van groep 3 t/m 8 in de eerste week,
kleurpotloden, pen /portlood (niet voor gr 3), een schaar, pritt-stift in een etui mee kunnen nemen. Het etui
moet in het laatje passen, handig om eerst even te kijken hoe diep het laatje is voordat een etui aangeschaft
gaat worden. Geen losse doosjes mee, alles moet in het etui passen. Voor de kinderen van groep 1, 2 en 3
graag en een 23-rings multomap mee om de werkjes te bewaren.
Stagiaires:
Dit jaar zijn er 3 stagiaires in de school te vinden: Manon Soetmulder in groep 1/2B, Ashley Drenth in groep
5/6. Manon en Ashley volgen de opleiding tot onderwijsassistent en zullen het gehele jaar op donderdag en
vrijdag stagelopen. Rianne Veldhoen is 2 jaar PABO student en zij zal op donderdag haar stage lopen in groep
4/5. Wij wensen de stagiaires een hele fijne leertijd bij ons op school.
Wegbrengen kleuters:
Er zullen een aantal veranderingen plaats vinden bij het wegbrengen van de kleuters. Vanaf nu zal het eten
en drinken (het pauze hapje van 10.15 uur) in de tas blijven. De meegenomen rugzak wordt, zoals u gewend
bent, in de tassenbak neergezet. Zoals u weet is afscheid nemen voor een kleuter soms best lastig. Tot aan
de herfstvakantie is het geen probleem om even uw kind in de klas gedag te zeggen. Na de herfstvakantie
gaan de kinderen alleen de klas in, zodat we gelijk met de kinderen kunnen beginnen.
Ander nieuws:
Schoolkamp 2018:
Maandag 17 september gaan we weer op schoolkamp. Het draaiboek is klaar en het thema van dit jaar is
“Asterix en Obelix”. Wilt u in uw administratie nakijken of u het kamp al heeft betaald? Het bedrag van
€ 62,50 kunt u overmaken op IBAN rekeningnummer: NL06 INGB 0007099633 t.n.v. de Oudervereniging OBS
de Overkant. U krijgt een week voor vertrek via uw kind verdere informatie over het schoolkamp. De
leerlingen van de groepen 4 t/m 8 die niet mee gaan op kamp zijn deze dagen in groep 3. Omdat de
woensdag een wissel dag is tijdens het kamp, zullen de kinderen die niet meegaan die dag thuis zijn. Groep 1
en 2 zullen donderdag en vrijdag na het kamp vrij zijn.

