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MAANDBRIEF

2017
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.
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Sinterklaas bezoekt
onze school

Inloop tot 9.00 uur

Bezoek Einstein Lyceum
groep 8

9.00-9.45 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Dennis Sikking

Leerlingen om 12.00
uur vrij
Opruimen Sint hal
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Hal versieren voor Kerst
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8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Dennis Sikking
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Schoolfruit
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8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Dennis Sikking

Inloop tot 9.00 uur
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Compensatie dag
Alle leerlingen vrij

Kerstdiner
17.00-19.00 uur (zie
nieuwsbrief)
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Wij wensen u een fijne kerstvakantie
en een voorspoedig 2018!
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NIEUWSBRIEF

2017
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:
Sinterklaas:
Op dinsdag 5 december zal Sinterklaas onze school weer bezoeken. De kinderen worden tussen 8.20- 8.30 uur in de
klas verwacht. Alle kinderen houden hun jassen aan. De ouders mogen gelijk weer naar buiten om daar op de
aankomst van Sinterklaas te wachten. De kinderen komen zo snel mogelijk mét de leerkracht naar buiten, hierna zullen
we met elkaar Sinterklaas en zijn gevolg verwelkomen. Na de aankomst zullen de kinderen achter Sinterklaas de school
in gaan om verder met elkaar een gezellig Sinterklaasfeest te hebben. De kinderen zijn om 12.00 uur vrij (brengt u
hiervan de BSO nog op de hoogte?). De kinderen moeten deze een extra plastic tas voor de knutselwerkjes, cadeaus,
surprises e.d. bij zich hebben, zodat deze ongeschonden mee naar huis kunnen worden genomen. Woensdag is er
inloop. De lessen beginnen om 9.00 uur. De school zal om 8.20 uur opengaan voor de kinderen waarvan de ouders op
tijd naar hun werk moeten.
Kerst:
Op woensdag 20 december zullen de kinderen en leerkrachten weer gaan genieten van een heerlijk kerstbuffet. Aan de
ouders van de leerlingen wordt gevraagd om een gerecht mee naar school te nemen, waarvan wij met elkaar zullen
gaan genieten. Hierover krijgt u van de kerstcommissie nog een brief. Om 17.00 uur worden de kinderen op school
verwacht. Om 17.15 uur zullen de kinderen gaan genieten van het buffet. Om 19.00 uur zullen de kinderen in de klas
mogen worden opgehaald voor een eventuele aansluitende activiteit.
Kerstoptocht:
Het buurtnetwerk Rhoon heeft in overleg met de school de volgende activiteit georganiseerd. De kinderen worden om
19.15 uur feestelijk opgewacht op het schoolplein door de fanfare “de Volharding”. Onder begeleiding van de eigen
ouders mogen de kinderen met een meegebrachte lampion in optocht langs alle in de wijk versierde kerstbomen. Na
deze sfeervolle optocht (ongeveer 20.00 uur) is er voor iedereen op school nog iets te drinken en iets te eten
(chocolademelk, glühwein, oliebollen e.d.). Wij hopen op een heel gezellige bijeenkomst. Natuurlijk mogen de kinderen
donderdag 22 december iets later starten op school. Er is dan inloop tot 09.00 uur. De school zal om 8.20 uur opengaan
voor de kinderen waarvan de ouders op tijd naar hun werk moeten.
Nieuws uit de groepen:
Startopdrachten:
Begin van dit schooljaar zijn wij in de groepen gestart met de startopdrachten of bij de kleuters de spel-inloop. Dat
kunnen opdrachten zijn op taal, rekenen of elk ander gebied. De kinderen komen de klas in en kunnen gelijk zinvol aan
het werk. De ervaring is dat kinderen die vroeg op school zijn nu niet meer hoeven te wachten, maar gelijk aan het
werk kunnen. Elk kind wil toch gelijk leren en aan het werk gaan zodra ze de school binnen komen?
Ander nieuws:
Schoolbibliotheek:
M.i.v. 1 januari zullen de scholen binnen onze gemeente kunnen genieten van een “eigen Bibliotheek” in school. Onze
boeken zijn inmiddels al door een medewerker van de bibliotheek bekeken. Sommige boeken gaan weg en andere
boeken zullen wij behouden. Er zullen 5 nieuwe boeken per leerling door de bibliotheek worden geleverd. De kinderen
mogen boeken lenen. 1 boek voor in de klas en als het uitlenen goed gaat, ook een boek om te lenen voor thuis.
Hierover zullen wij natuurlijk eerst met elkaar afspraken maken. Tot nu toe hebben zich 2 ouders aangemeld die voor
en met ons de uitleen gaan regelen, hier zijn wij erg blij mee. Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere acties
rondom de “schoolbibliotheek”.

