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Deze Maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
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alcohol en drugs in
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Hovenier 2, 3161 LG Rhoon
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Deze Nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon .

Nieuws uit het team
Schoolfruit:
Op 20 april is het EU schoolfruitproject gestopt. We kunnen terugkijken op 20 weken lang dinsdag,
woensdag en donderdag genieten van vers fruit. Natuurlijk gaan wij nog steeds verder met de eerdere
afspraken die wij over fruit hebben gemaakt. Wij zullen altijd op dinsdag en donderdag een fruitochtend
hebben. U moet nu zelf zorgen dat de kinderen fruit mee naar school nemen. Een boterham met hartig
meenemen naar school mag ook. Wij geloven echter dat iedereen wel iets van fruit lust, na onze ervaring
met het EU schoolfruit project.
Nieuws uit de groepen
3-daagse groep 8:
De kinderen van groep 8 zullen van 23 t/m 25 mei a.s. 3 dagen met elkaar naar Wekerom gaan. Marijke zal
op woensdag meegaan. Lieneke en Nelleke zullen de kinderen woensdag t/m vrijdag begeleiden.
Verkeersexamen groep 7:
Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor hun theoretisch en praktisch verkeersexamen. Van harte
gefeliciteerd! Blijf alles in de praktijk volhouden.
Helaas waren niet alle fietsen in orde! Van de agent die de keurig deed mocht er gelukkig gebruik worden
gemaakt van een, “in goede staat verkerende fiets”, van een klasgenoot. Volgend jaar zal dit niet meer
mogelijk zijn en mag de leerling niet deelnemen aan het examen.
Ander nieuws
Schoolfotograaf:
Donderdag 17 mei zullen de leerlingen van onze school op de foto gaan. Er zullen klassenfoto’s en
portretfoto’s worden gemaakt. Broertjes en zusjes die op school zitten gaan onder schooltijd samen op de
foto. Ook zal er gelegenheid zijn om met de broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten (samen) op
de foto te gaan. Dit zal dan alleen om 15.15 uur plaatsvinden. De achtergrond van de foto zal dit jaar een
“bakstenen“ achtergrond zijn.
Schoolfotograaf groep 7/8:
De leerlingen van groep 8 gaan altijd samen met het hele team op de foto. Dat willen we graag om 13.00 uur
doen. Aansluitend zal de klassenfoto van groep 7/8 gemaakt gaan worden.
Wij verzoeken u dan ook de kinderen om 13.00 uur naar school te laten komen. Omdat wij eerder starten
deze middag, zullen de kinderen om 15.00 uur naar huis gaan of mogen zij worden opgehaald.
Stichting Welzijn Albrandswaard:
Vrijdagmiddag 18 mei a.s. zullen de leerlingen van groep 7/8 een voorlichtingsles krijgen over alcohol en
drugs. Om 13.00 uur vertrekken we op de fiets naar het JCA gebouw, Albrandswaardsedijk 180 te
Poortugaal. De les zal ongeveer tot 15.15 uur duren, daarna mogen de leerlingen zelfstandig naar huis
fietsen. Als u het als ouder prettiger vindt dat uw zoon/dochter onder begeleiding terug naar school fietst,
wilt u dit dan zelf even doorgeven aan Nelleke.

