Februari

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
29

Woensdag
30

Donderdag
31

Vrijdag
1

2
Juf Joyce groep 3

5
Intekenen
rapportgesprekken.
In elke groep hangt een
intekenlijst

6
Fruitochtend

7
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Dennis Sikking

8
Fruitochtend

9
Techniekmiddag
Gr 1 t/m 4
„Warme truiendag”

KIJKmiddag

12

13
Fruitochtend
Kijkkunst gr 5/6
“Het geheim van de
Liefde”

Rapportgesprekken

Rapportgesprekken
19

Rapportgesprekken
20

Fruitochtend

Rapportgesprekken

Rapportgesprekken

16

Rapportgesprekken
22

23

Fruitochtend

Compensatie dag

“Talentenshow”

Alle leerlingen vrij

13.30-15.00 uur

Winterrapport en
Portfolio mee

Rapportgesprekken
27

15
Fruitochtend

21
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Dennis Sikking

Rapportgesprekken
26

14
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Dennis Sikking

28

1

Voorjaarsvakantie

2

Februari

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:
Studie Juf Lieneke:
Juf Lieneke is m.i.v. 1 februari gestopt met haar studie omdat de opleiding niet voldeed aan haar verwachting. Vanaf deze maand
zal zij weer 5 dagen voor de groep staan.
Rapportgesprekken:
U kunt vanaf maandag 5-2 inschrijven voor de rapportgesprekken van uw kind. Lukt dit niet persoonlijk dan kan u altijd een briefje
met uw voorkeur meegeven of de desbetreffende leerkracht een mailtje sturen. De gesprekken zullen deze keer
“rapportgesprekken” met ouders zijn. Vele ouders hebben aangegeven het oudergesprek toch wel te hebben gemist. Hoewel
iedereen het “kindgesprek” ook als zeer zinvol ervaart. Daarom zullen wij voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 dit keer een
rapportgesprek houden, zonder dat het kind hierbij aanwezig is. Vanaf groep 5 t/m 7 zullen er rapportgesprekken zijn waarbij uw
zoon of dochter welkom is. De groep 8 leerlingen hebben met hun ouders het adviesgesprek.
Nieuws uit de groepen
Warme truiendag:
Zoals u in de “Parro app” al heeft kunnen lezen zullen de leerlingen van groep 7/8 vrijdag 9-2 een “warme truiendag” voor de hele
school organiseren. De verwarming wordt deze dag een graadje lager gezet om hiermee met elkaar energie te besparen. De
kinderen hadden hierover een taalles waarin het onderwerp werd besproken.De opdracht was afgelopen week om er met elkaar
over te brainstormen. Met elkaar hebben de leerlingen deze actie verder uitgedacht en is het gekomen tot deze “warme truiendag”
op vrijdag 9 februari. Er wordt deze dag door de oudervereniging zelfs warme chocolademelk geschonken. In de middag zal er een
modeshow gehouden worden. Daarin kan je laten zien wie de leukste/ gekste trui aan heeft of de meest creatieve manier heeft
gevonden om zich warm te houden deze dag.
Ander nieuws
Oproep Digiborden en hulp daarvoor:
In de voorjaarsvakantie zal in de groepen 1/2 A en B, gr 4 en gr 7/8 een nieuw digibord komen te hangen. Voor dit tijd zullen er een
aantal werkzaamheden moeten worden verricht. Bijvoorbeeld:
• het afhalen van het oude krijtbord in groep 7/8
• het verwijderen van de oude digiborden in gr 1/2A, 1/2B, 4 en 7/8
• het verwijderen van een prikbord in 1/2A
• het verven van de muren
• het wegbrengen van het materiaal naar het grofvuil.
Vier ouders hebben zich al opgegeven om bij deze klus te helpen. Wij denken dat er nog extra hulp nodig is. Wie komt ons helpen?
Verkeerssituatie rondom school:
De verkeerssituatie rondom school blijft een aandachtpunt voor ons, voor u en voor de leerlingen. Wij geven er de voorkeur aan dat
u uw kind lopend of met de fiets naar school brengt. Wanneer u uw kind met de auto naar school brengt, verzoeken wij u te
parkeren op de parkeerplaats van het Wapen van Rhoon. Het afzetten vóór de ingang van school brengt onoverzichtelijke en
gevaarlijke situaties met zich mee. En wellicht ten overvloede: parkeren vóór de uitritten van onze buurtbewoners is niet
toegestaan.
Namens het team en alle kinderen hartelijk bedankt!
Talentenshow:
Donderdagmiddag 22 februari zal er een talentenshow worden georganiseerd. Wil je laten zien dat je bijvoorbeeld kunt diaboloën,
zingen, op een muziekinstrument spelen, dansen etc. dan kan je meedoen. Wil je een liedje playbacken dan mag dit natuurlijk ook.
Je moet er alleen wel om denken dat je ‘act’ uitgevoerd moet kunnen worden op het podium. Vrijdag 16 februari is de uiterste
datum dat je je kunt aanmelden. Er is brief met een opgave strookje eerder deze week verstuurd. Wees dus op tijd! In verband met
het grote aantal leerlingen, kan je je maar voor één optreden aanmelden.

