November

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
29

Woensdag
30

Donderdag
31

Fruitochtend

Vrijdag
1

Fruitochtend

2
Bezoek My College
groep 8

“Ella een swingend
eendje” groep 1/2

5

6
Fruitochtend
Groep 1 t/m 8
Nationaal schoolontbijt
(zie nieuwsbrief)

12
Bezoek Penta groep 8

Groep 3 ontvangt
“de Burgemeester” bij
het ontbijt.
13
Schoolfruit

7
8.30-9.30 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

8

14
Schoolfruit

15
Schoolfruit

17 november
Landelijke intocht
Sinterklaas in
“Zaanstad”

Lootjes trekken
groep 5 t/m 8
19
Lootjes trekken
Groep 5 t/m 8

20
Schoolfruit

21
Schoolfruit

22
Schoolfruit

8.30-9.30 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar
26

27
Schoolfruit
Juf Evelien jarig

23
Cinekid groep 1 t/m 3

24 november
Intocht Sinterklaas in
“Albrandswaard”

28
Schoolfruit

16
Verkeersles gr 1/2

8.30-9.30 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Start EU-schoolfruit

9

Fruitochtend

29
Schoolfruit

30
Cinekid groep 4 t/m 6

November

NIEUWSBRIEF

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.
Nieuws uit het team:
Bedankje Leon en Rineke:
Op 7 september zijn Rineke en ik, Leon, in het huwelijksbootje gestapt. Wij hebben ontzettend van deze dag genoten.
Maar waar sommige bruidsparen het met 1 dag moeten doen, boften wij ontzettend. Want wij mochten nog een
keer trouwen, maar dan op school. Ook deze dag is voor ons ontzettend leuk geweest en is ook een dag om niet te
vergeten.
Maar dat niet alleen, sinds wij getrouwd zijn ontvangen wij dagelijks kaarten en tekeningen van de leerlingen en hun
gezin. In het begin hebben we geprobeerd iedereen persoonlijk te bedanken, maar dat was niet meer bij te houden. Dus
via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de onvergetelijke dag en alle kaartjes en tekeningen die we (nog steeds)
mogen ontvangen. We beleven hier heel veel plezier aan. Liefs, Rineke en Leon
Schoolcontactpersoon vanuit het wijkteam Rhoon / Portland:
Sinds Mei 2018 ben ik, Jeffrey Warnaar, de schoolcontactpersoon voor de scholen van OBS de Overkant en OBS Portland.
Ik ben werkzaam in het wijkteam als jeugd en-gezinscoach vanuit de organisatie Enver. Het wijkteam is een
multidisciplinair team dat kan meedenken over ondersteuningsvragen die ouders hebben. Dit kunnen zowel enkelvoudige,
als meervoudig, complexe ondersteuningsvragen zijn. Als schoolcontactpersoon wil ik de brug zijn tussen de scholen en
het wijkteam. Wanneer er vragen zijn kunt u gebruik maken van het inloopspreekuur, iedere woensdag van 08:30 tot
09:30. U kunt mij met vragen ook altijd telefonisch (06-81688676) of per mail bereiken op j.warnaar@bar-organisatie.nl.
Nieuws uit de groepen:
Nationaal schoolontbijt:
Dit schooljaar zullen wij op dinsdag 6 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: Een feestje voor iedereen.
Ontbijten met “de Burgemeester”:
Voor de kinderen van groep 3 is er op 6 november een heel bijzonder ontbijt, want deze ochtend zal ook de Burgemeester
mee genieten van een gezond ontbijt in hun klas. Wij wensen de kinderen, de juf en de Burgemeester veel plezier!
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 € 2000,- aan boeken gekocht. De school mag hier 10% van besteden en
daar zijn wij erg blij mee. Voor elke klas zijn er weer leuke, spannende en grappige voorleesboeken uitgekozen. Wij
bedanken iedereen hartelijk die hieraan heeft meegewerkt.
Geen gym kleuters:
Op vrijdag 16 november zal er voor de kleuters een actieve verkeersles zijn en op 23 november gaan zij naar de film. Op
beide vrijdagen gaat de gym in de sporthal daarom niet door.
Ander nieuws:
Schoolfruit:
Vanaf week 46 (12 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.

