Januari

MAANDBRIEF

2019
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
31

Woensdag
1

Donderdag
2

Vrijdag
3

4

Een gelukkig en leerzaam 2019
7

8

9

Fruitochtend

14

10
Fruitochtend

15

16

Fruitochtend

11
Fruitochtend

17
Fruitochtend

18
Fruitochtend

Grote Crea

15.45 uur
Teamvergadering
21

22
Fruitmiddag

23
Fruitochtend

24

14.30 uur vergadering
Oudervereniging (OV)
25

Fruitochtend

Studiedag alle
leerlingen VRIJ
Bezoek Ring van Putten
Groep 8
28

19.30 uur MR
vergadering (Portland)
29
Fruitochtend

30

Open dag!

31
Fruitochtend

Letterfeest groep 3
13.30-15.00 uur

(voor u als ouders, zie
rooster nieuwsbrief)
Inschrijven
rapportgesprekken

Inschrijven
rapportgesprekken

Inschrijven
rapportgesprekken
Praktische
verkeerslessen gr 1/2A,
5/6 en 7/8 (zie
nieuwsbrief)

1
Fruitochtend

Januari

NIEUWSBRIEF

2019
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 30 januari 2019 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 op de hieronder vermelde tijden de openbare lessen bijwonen:
8.30-9.15 uur groep 3
9.30-10.15 uur groep 7/8
8.30-9.15 uur groep 1/2A
10.30-11.15 uur groep 5/6
9.00-9.45 uur groep 4/5
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
2019 toe.
Studiedagen: Vrijdag 25 januari zullen alle teamleden een bezoek brengen aan de NOT (de Nationale Onderwijs tentoonstelling) in
Utrecht. Daar zullen zij zich laten voorlichten en inspireren in de vele vernieuwingen van het onderwijs.
Nieuws uit de groepen
Juf Simone: Juf Simone zal aankomende periode verder gaan met haar re-integratietraject. Wij zullen juf Simone elke dag in de
school zien, waar zij zal werken met kleine groepjes kinderen en soms een uurtje en in opbouw een dagdeel groep 1/2B zal
lesgeven. Fijn om je weer in de school te zien Simone.
Juf Wietske: Juf Wietske zal met ingang van 1 februari 2019 o.b.s. Rhoon-De Overkant gaat verlaten. Zij heeft in haar woonplaats
een nieuwe baan gevonden, zodat zij minder reistijd kwijt is en meer tijd aan haar gezin kan besteden. Wij vinden dat jammer, maar
hebben begrip voor haar keuze.
Huiswerk: Vanaf dit nieuwe jaar zullen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 Huiswerk mee krijgen, dit om het leerproces te
ondersteunen. Voor het maken van huiswerk spelen werkhouding, motivatie en plichtsbesef een grote rol. Het huiswerk heeft
daarmee de volgende functies:
* Het draagt bij aan het leren plannen en (zelfstandig) leren
* Oefenen van behandelde oefenstof
* Toepassen van kennis en/of vaardigheden
Vanzelfsprekend zal er voor de groepen 4 t/m 8 een opbouw zijn in de tijdsinvestering.
Praktische verkeerslessen: Zoals u op de maanbrief kunt zien zullen de leerlingen van groep 1/2A, 5/6 en 7/8 hun praktische
verkeerslessen krijgen. Gr 1/2A zal een educatieve wandeling houden en de andere 2 groepen zullen fietskunsten oefenen. Gr. 5/6
en 7/8 moeten hun fiets deze dag bij zich hebben. Natuurlijk hebben we hier hulpouders bij nodig, via de Parro app zal het u
gevraagd worden. De andere groepen zullen 6 februari hun praktische lessen volgen.
Ander nieuws
Ouderbijdrage: Namens de oudervereniging bedanken wij vele ouders die de ouderbijdrage inmiddels al hebben overgemaakt.
Hierdoor waren wij o.a. in staat om met Kerst iets extra’s te kunnen regelen voor de kinderen met namen “De Kunstijsbaan”. Wij
bedanken iedereen die geholpen heeft om het schaatsen onder en na schooltijd te kunnen realiseren. Fijn dat er zoveel hulp was.
Mocht het betalen van de Ouderbijdrage aan uw aandacht zijn ontsnapt dan hier nog de gegevens om het geld over te maken:
Oudervereniging obs de Overkant op Rekeningnummer: NL21 INGB 0009317462
Parro: In de tweede week van januari zal Leon de ouders van de groepen 4/5 en 5/6 benaderen over een proef met de Parro
Gespreksplanner. Hierover zult u van Leon via de mail nog uitleg krijgen.

