Januari

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.
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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
Open ochtend:
Op woensdag 31 januari 2018 is de Open dag van het basisonderwijs van Albrandswaard. Deze ochtend staan de deuren open van
alle basisscholen om een kijkje te nemen. Op onze school kunt u, als ouder, op de hieronder vermelde tijden de openbare lessen
bijwonen:
8.30-9.00 uur groep 3
8.30-9.00 uur groep 1/2A
9.00-9.30 uur groep 4
9.30-10.15 uur groep 5/6
10.30-11.15 uur groep 7/8
11.15-12.00 uur groep 1/2B
Bedankje: De drukke decembermaand is weer voorbij. We kunnen terugkijken naar een geslaagde periode rondom de viering van
Sinterklaas en Kerst. Al deze activiteiten, gezellige momenten, aankleding en organisatie rondom deze feesten kunnen er niet zijn
zonder u, “de hulpvaardige ouder” en zeker niet zonder de actieve ouders van de oudervereniging. Het team en de kinderen
bedanken daarom iedereen die zich heeft ingezet voor al deze activiteiten. Wij wensen iedereen een mooi, gelukkig en hulpvaardig
2018 toe.
Studiedagen: Donderdag 25 en vrijdag 26 januari zullen de teamleden weer verder aan de slag gaan met coöperatief werken o.l.v.
Frank Coert. Tevens zal het team zich nog verder professionaliseren en zullen we deze dagen ook gebruiken voor teamcoaching.
Nieuws uit de groepen
Meester Leon: Maandag 8 januari zal Leon weer starten met lesgeven aan groep 5/6. Wij zijn blij dat Leon na zijn operatie weer
voldoende is hersteld en het lesgeven zal hervatten. Mocht het zo zijn dat het lesgeven in het begin nog wat te veel is, zal Nelleke
stand-by zijn om de lessen van hem over te nemen. Wij wensen Leon veel succes!
Juf Marijke: Marijke is al een tijdje bezig met re-integreren en zij heeft de afgelopen 2 maanden met kleine groepjes gewerkt. Nu zal
Marijke gaan re-integreren in het lesgeven aan een hele groep. Groep 7/8 zal Marijke op dinsdag en op woensdag in overleg met
Wietske de klas lesgeven. Zodra Marijke de hele groep heeft, zal Wietske groepjes kinderen uit de klas halen om daar RT aan te
geven of op een andere manier met deze kinderen aan de slag te gaan. Zodra Wietkse voor de groep staat zal Marijke de RT doen.
Ander nieuws
Digiborden en hulp hiervoor: In de maand februari zullen de laatste klassen worden voorzien van een nieuw digibord. In groep 7/8
zal het oude schoolbord nog moeten worden verwijderd en oude digibord moet er ook worden afgehaald. Tevens zullen de
digiborden in groep 1/2A, 1/2B en groep 4 ook moeten worden verwijderd, zodra wij een datum weten waarop de andere borden
worden geïnstalleerd. Het is een flinke klus waar wij graag wat hulp bij willen hebben. Zodra wij een datum weten kunnen wij per
klus duidelijkheid geven wanneer deze klus gaat plaatsvinden. Bent u in de gelegenheid om te helpen en/ of weet u iemand die het
oude materiaal kan afvoeren dan horen wij dat graag.
Goede voornemens: Een nieuw jaar start altijd met goede voornemens. Daarom graag wat goede voornemens voor u op een rijtje:
 Graag een gezond tussendoortje op de niet fruitdagen, af en toe zien wij helaas ook snoep uit de tassen komen.
 Graag de kinderen op tijd op school. Er is inloop vanaf 8.20 uur en 13.05 uur. De kinderen kunnen gelijk aan een
startopdracht beginnen. Wij zullen als goede voornemen de deur ook op tijd opendoen!
 Graag parkeren op de parkeerplaats achter “Het Wapen van Rhoon”. Voor de kinderen is het fijn als zij geen hinder
ondervinden van auto’s die dubbel geparkeerd staan of zelfs voor de uitgang van het schoolplein. Elke ouder vindt het
toch fijn als zijn of haar kind veilig naar huis kan?
 Het is voor de meesten onder ons al een goede gewoonte om niet meer te fietsen op het schoolplein. Toch nog even deze
reminder voor alle fietsgebruikers, groot of klein.

