November

MAANDBRIEF

2017
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
30

Woensdag

Donderdag

31

1

Fruitochtend

6

Vrijdag
2

Fruitochtend

7
Fruitochtend
Groep 1 t/m 8
Nationaal schoolontbijt
(zie nieuwsbrief)

8
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Dennis Sikking

3
Spelletjes ochtend
Halloween
gr 1/2 A en B

9

Spookhuis Halloween
groep 3 t/m 8
(kinderen die meedoen
zijn hierover
geïnformeerd)
10

Fruitochtend

Groep 3 ontbijt bij
“de Burgemeester”
13

14
Schoolfruit

16
Schoolfruit

21
Schoolfruit

Techniekochtend gr 1/2
9.00-10.00 uur
22
Schoolfruit

Lootjes trekken
Groep 5 t/m 8
18 november
Landelijke intocht
Sinterklaas in
“Dokkum”
23

28
Schoolfruit
Groep 5 t/m 8
Theater Zuidplein
“Multi jam”
(OV-chipkaart mee)

25 november
Intocht Sinterklaas in
“Albrandswaard”

29
Schoolfruit

24

Schoolfruit

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Dennis Sikking
27

17
Juf Nelleke afwezig

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Dennis Sikking

Start EU-schoolfruit

20

15
Schoolfruit

30
Schoolfruit

1

November

NIEUWSBRIEF

2017
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:
Werkdagen IB-er:
M.i.v. 1 november zullen de werkdagen van onze IB-er Miranda Mous zijn op maandag, dinsdag en donderdag.
Schoolcontactpersoon vanuit het wijkteam Rhoon / Portland:
Dennis Sikking is vanuit het wijkteam van Rhoon / Portland, schoolcontactpersoon op OBS De Overkant en OBS Portland. In
de bijlage bij deze maandbrief is een kennismakingsbrief van Dennis, zodat u weet wie hij is mocht u hem in onze school zien
rondlopen.
Nieuws uit de groepen:
Muziekprogramma Multi Jam:
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn uitgenodigd om naar het muziekprogramma Multi Jam te komen kijken in het Zuidplein
Theater. De kinderen gaan op 28 november samen met de leerkracht hier naartoe. Met de metro is het Theater goed te
bereiken, wij verzoeken u om deze dag uw kind een OV-chip kaart met voldoende saldo erop mee te geven.
Bij de Multi Jam kom je op bezoek bij de ‘muziekdokter’ en bij verteller en muzikant Winston Scholsberg en zijn muzikanten.
Kinderen krijgen een interactieve voorstelling te zien waarin verschillende liedjes worden gespeeld, allerlei instrumenten
worden gebruikt en spannende muziekverhalen worden verteld. De muzikanten maken er samen met de kinderen een
spetterend feest van met liedjes en muziekinstrumenten vanuit de hele wereld waar de kinderen zelf op mogen spelen, met
als einddoel: spelenderwijs langdurige en intensieve contacten stimuleren tussen kinderen met verschillende culturen en/of
sociaaleconomische achtergronden. Aan het einde van de voorstelling gaat iedereen in een uitbundige stemming naar huis!
Ontbijten bij “de Burgemeester”:
De kinderen van groep 3 zullen aan het Nationaal schoolontbijt deelnemen in het Gemeentehuis Albrandswaard. De kinderen
zijn door de Burgemeester uitgenodigd en mogen met hem genieten van een gezond ontbijt. De kinderen worden deze
ochtend om 8.45 uur bij de ingang van het Gemeentehuis verwacht. Na het ontbijt wandelen de kinderen met hun juf terug
naar school waar ze om 12.00 uur gewoon weer mogen worden opgehaald.
Kinderboekenweek:
De boekenmarkt op onze school werd ook dit jaar weer druk bezocht. De kinderen, ouders, grootouders en andere
belangstellenden hebben op de boekenmarkt voor € 1740,- aan boeken gekocht. De school mag hier 10% van besteden in
Boekwinkel “Het Witte Huijs” en daar zijn wij erg blij mee. Wij bedanken iedereen hartelijk die hieraan heeft meegewerkt.
Ander nieuws:
Nationaal schoolontbijt:
Dit schooljaar zullen wij op dinsdag 7 november deelnemen aan het “Nationaal schoolontbijt”. De kinderen leren m.b.v.
lesmateriaal het belang in te zien van een goed en gezond ontbijt 300.000 basisscholen in heel Nederland zullen hieraan
deelnemen. Het thema van dit jaar is: Gezond eten is geen kunst.
Schoolfruit:
Vanaf week 46 (13-17 nov.) gaan wij 20 weken lang van start met het EU-schoolfruitprogramma. Deze periode krijgen wij als
school voor onze leerlingen 3x per week verse porties groenten en fruit waarbij wij als school een bijdrage leveren aan de
gezondheid van onze leerlingen. Op school zijn wij al gewend aan de vaste fruitdagen op dinsdag en donderdag. Op
woensdag zal er nu ook fruit worden uitgedeeld. Op woensdag mag uw kind er echter voor kiezen om het fruit mee naar huis
te nemen of om hun eigen pauze hap op te eten. De dinsdag en donderdag blijven zoals gewoonlijk de vaste fruitdagen. U
kunt ervoor kiezen om zelf fruit mee te geven, maar uw kind krijgt ook van ons fruit. Wij hopen op veel variatie aan groenten
en fruit en wensen de kinderen lekkere verrassingen toe.

