December

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
3

Woensdag

Schoolfruit (zelf
meenemen)

Vandaag inleveren

10

Schoolfruit

Schoolfruit

Sinterklaas bezoekt
onze school

Studiedag

Hal versieren Kerst

12

18

9:00-9:45 groep 5/6
10:00-10:45 groep 3

13

14

20

21

Schoolfruit

8.30-9.30 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Schoolfruit (zelf
meenemen)

9:00-9:45 groep 1/2a
10:00-10:45 groep 1/2b

Alle leerlingen vrij

Schoolfruit

19.30 uur
MR vergadering

Kerstexpositie in het
Kasteel van Rhoon:

7

Schoolfruit

11

Kerstexpositie in het
Kasteel van Rhoon:

6

PAKJESAVOND

Schoolfruit (zelf
meenemen)

17

Vrijdag

5

Opruimen hal Sint

Surprises

25

Donderdag

4

19
Schoolfruit

Schoolfruit

8.30-9.30 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

De lessen starten
vandaag om 9.00 uur,
de school is wel om
8.20 uur open.

Kerstexpositie in het
Kasteel van Rhoon:

Vuurwerk-les JCA voor
gr 7/8

9:00-9:45 groep 4/5
10:00-10:45 groep 7/8

26

Kerstdiner
17.00-19.00 uur
Verdere informatie
volgt in een aparte brief
27

28

Wij wensen u een fijne kerstvakantie
en een voorspoedig 2019!

29

December

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:
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 moeten
deze dag een extra plastic tas voor de knutselwerkjes, cadeaus, surprises e.d. bij zich hebben, zodat deze
ongeschonden mee naar huis kunnen worden genomen. Verder voor iedereen een fijne Pakjesavond gewenst.
Kerst:
Op woensdag 19 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 19.30 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 20.30 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 9.00 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:
Kerstexpositie Kasteel van Rhoon:
De kinderen mogen naar een expositie van verschillende kerststallen en versieringen in het Kasteel van Rhoon. De
kinderen zullen volgens het rooster wat in de maandbrief vermeld staat de expositie met de eigen leerkracht
bezoeken. Maarten van Lenteren heeft ervoor gezorgd dat wij met de kinderen deze mooie expositie mogen
bekijken. Dank je wel Maarten
Kleurwedstrijd: Groep 1/2A heeft meegedaan aan een kleurwedstrijd van het Johannes Calvijn. De kinderen
hebben een heerlijke speculaaspop gewonnen. Deze is in de klas lekker opgegeten.
Ander nieuws:
Oproep hal versieren voor Kerst: Vrijdag 7 december zullen de leden van de Oudervereniging de hal in Kerstsfeer
gaan versieren. Daar kunnen zij nog wel wat creatieve handen bij gebruiken. Zij zullen weer aardig wat bomen
met de bijbehorende lichtjes gaan versieren. Heeft u een uurtje of langer over om te helpen, heel graag. U kunt
zich aanmelden bij de eigen leerkracht. Vrijdag 21 december zal alles weer moeten worden opgeruimd, ook dan
hebben we ouders nodig die kunnen helpen.

