Maart

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

Woensdag

5

6

Donderdag

Vrijdag

7

8

9
KIJKKunst gr 7/8
Theater „Koning Lear“
(Rijouders gezocht)
Grote Crea
(gr 1 t/m 8)

12

13
Fruitochtend

19

20
Fruitochtend

26

27
Fruitochtend

14
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Dennis Sikking

21
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Dennis Sikking

28
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Dennis Sikking

15

16

Fruitochtend
Afwezig Miranda (IB-er)
i.v.m. cursus

22
Fruitochtend

23
Opschoon middag
gr 5/6

29

30

Compensatie dag

Goede Vrijdag

Alle leerlingen vrij

Alle leerlingen vrij

VOORJAARSONTBIJT
“Grote Rekendag”
2

3

2e Paasdag

Compensatie dag

Alle leerlingen vrij

Alle leerlingen vrij

4

5

6

Maart

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:
Zwangerschapsverlof Juf Wietske:
Het zwangerschapsverlof van Wietske is ingegaan. Zij gaat nu de laatste periode van haar zwangerschap in. Wij wensen haar een
fijne tijd om lekker te genieten van alle voorbereidingen t.b.v. de geboorte van haar baby.
Juf Marijke:
Marijke zal m.i.v. aankomende week ook weer geheel beter gemeld gaan worden. Fijn zij weer volledig aan het werk is op di en wo.
Vervanging gr 7/8:
Zoals al eerder is aangegeven zijn er nauwelijks of geen invalkrachten te vinden. In groep 7/8 zal tot nadere aankondiging Juf
Nelleke op de ma, do en vr en juf Marijke op de di en wo les blijven geven.
Nieuws uit de groepen
KijkKunst “Koning Lear” groep 7/8:
Er was eens een koning met drie dochters. De koning was zo oud dat hij de kaarsjes van zijn verjaardagstaart niet meer uit kon
blazen. Hij besloot om zijn rijk over de dochters te verdelen. Welke dochter moest welk deel krijgen? En spraken zijn dochters de
waarheid? Dit beroemde verhaal van Shakespeare over waarheid en verzoening wordt door Joris Lehr met veel humor, spanning en
verbeeldingskracht verteld.
Joris Lehr Theatergroep Dolle Maandag
Het spel van Joris Lehr is indrukwekkend door zijn verbeeldingskracht. Zonder decor en met slechts enkele objecten weet hij hele
werelden tot leven te brengen. Hij gebruikt literatuur, mime, slapstick en een flinke dosis humor en energie.
Op tijd op school:
Dit schooljaar zijn wij gestart met “startopdrachten” in de groep. Zodra de kinderen naar binnen komen kunnen zij gelijk aan een
activiteit beginnen. Er is hierdoor rust in de groepen, dat is fijn. De kinderen kunnen vanaf 8.20 uur de school in en mogen gelijk
starten met deze activiteit. De les begint gelijk om 8.30 uur, wij gaan ervan uit dat iedereen dan in de klas zit.
Ook bij de gym gaat de deur om 8.20 uur open en kunnen de kinderen zich opkleden en de sporthal in. De gymles start om 8.30 uur,
ook hier graag rekening mee houden. De afspraak met de sporthal beheerders is dat de kinderen niet naar binnen mogen als de
leerkracht er nog niet is. Dit even als reminder.
Ander nieuws
Digiborden en screens:
In de voorjaarsvakantie zijn in de groepen 1/2 A en B, gr 4 en gr 7/8 nieuwe digibord opgehangen. Voordat dit kon plaatsvinden
moest er nog aardig wat werk worden verzet, zoals:
• 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.
Met dank aan de ouders en de opa van juf Simone die dit vrijdag 23-2 met elkaar hebben geregeld. Op zaterdag en maandag zijn de
klassen door een vader geschilderd. Fijn dat we op deze hulp konden rekenen. Verder zijn er nieuwe screens opgehangen die de zon
echt tegen houden en waardoor het zicht op de digiborden ook beter is.
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!

