Maandbrief april 2022
Deze maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Maandag

Dinsdag
28

Woensdag
29

Fruitochtend

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

4

5

Fruitochtend

Groep 3 en 4
Theater Zuidplein
“ Super Juffie”

Donderdag
30

11

12

Fruitochtend

Vrijdag
31

Fruitochtend
14.30 uur
Skateboardles in de
Sporthal

6
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Gr 1/2 ouders welkom
in de sporthal

Burgemeester/
wethouder bezoekt
gr 8

14.30 uur
Skateboardles in de
Sporthal

13
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

7

Fruitochtend

19

Fruitochtend

2e Paasdag
(alle leerlingen vrij)

Groep 5
Theater Zuidplein

20
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

(alle leerlingen vrij)

Voorjaarsontbijt
(informatie volgt)

Ruth jarig
(HVO juf)
21

Fruitochtend
Eind CITO gr 8
Geen gym gr 1 t/m 4

26

27

Lieneke en Simone
vieren hun verjaardag
in de klas
28

Nelleke jarig

Meivakantie
25 april t/m 8 mei
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15

Goede vrijdag

Eind CITO gr 8

25

8
Sponsorloop t.b.v.
de slachtoffers in
Oekraïne

14

Fruitochtend

14.30 uur
Skateboardles in de
Sporthal
18

1
Letterfeest groep 3

22

Koningsspelen
(sportveld RWA)
12.00 uur alle
leerlingen vrij
Lieneke jarig 23 april
29

Nieuwsbrief april 2022
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Corona:
Afgelopen periode is er door school elke week een update gedaan over de Corona besmettingen in de
groep van uw kind. Vanaf dit moment zullen wij dit niet meer doen. Er is af en toe een leerling thuis i.v.m
een positieve testuitslag en deze leerlingen zullen zich aan de 5 dagen quarantaine regels houden.
Meestal zal de desbetreffende leerling niet of nauwelijks klachten hebben. Op dit moment heerst er ook
een ander virus in de school en zijn de kinderen die ziek zijn niet besmet met het Corona virus, maar zijn
ergens anders mee besmet of gewoon verkouden/ buikgriep o.i.d. Ouders houden ons goed op de
hoogte, maar het is niet te doen om alle afwezige leerlingen te melden aan u. Wij hopen dat u
vertrouwen in ons heeft mocht er wel een Corona uitbraak zijn. De leerlingen van groep 6 t/m 8 krijgen
maandag 4 april weer twee zelftesten mee naar huis.
Voorjaarsontbijt:
Donderdag 14 april zullen de kinderen gaan genieten van een heerlijk voorjaarsontbijt. Wij vragen u iets
lekkers te maken voor dit ontbijt. In de Parro kunt u aangeven wat u zou willen meegeven aan uw kind.
Het is de bedoeling dat u iets meegeeft voor 8 kinderen, het buffet zal dan feestelijk er uit gaan zien
door alle lekkernijen die meegenomen worden door de kinderen. Het zou heel leuk zijn als alle
leerlingen in pyjama naar school komen om zo te genieten van het ontbijt. De kinderen mogen de hele
dag in pyjama of onesie blijven lopen, maar u mag ook kleding meegeven om na het ontbijt aan te
trekken. We gaan immers nog wel buiten eieren zoeken en buiten pauzeren. Tip i.v.m. eieren zoeken:
Doordat het gras ‘s ochtends nog nat kan zijn, raden we aan droge schoenen of laarzen mee te geven,
zodat de kinderen ook na het eieren zoeken droge voeten hebben.
Eind CITO groep 8:
De leerlingen van groep 8 hebben in februari hun advies voor het Voortgezet Onderwijs gekregen. Alle
leerlingen hebben zich op dit moment ingeschreven op de school waar zij hun schoolcarrière zullen
vervolgen. Deze Centrale Eindtoets zal plaatsvinden op woensdagochtend 20 april en
donderdagochtend 21 april. Na de meivakantie krijgen de leerlingen de uitslag van deze toets en naar
wij hopen de bevestiging dat zij daadwerkelijk naar “de school van hun dromen” kunnen gaan. Wij
wensen groep 8 heel veel succes!
Sporthal dicht:
Donderdag 21 april zal er geen gymles gegeven worden. De sporthal zal deze dag gebruikt worden om
te vaccineren.
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Koningsspelen:
Vrijdag 22 april zullen wij op het sportcomplex van de korfbalvereniging RWA de jaarlijkse
Koningsspelen houden. Uw kind wordt om 8.20 uur op het sportcomplex van RWA Landweg in
Poortugaal verwacht. (voor navigatie: Landjonker 82, 3171 HE, Poortugaal).
De kinderen starten om 8.30 uur. De sportieve activiteiten gaan plaatsvinden tot 12.00 uur. Dit is dan
gelijk het einde van de schooldag. Om 12.00 uur zijn alle leerlingen dus vrij en begint de meivakantie.
Vergeet u niet aan te geven of uw zoon/dochter wordt opgehaald of alleen naar huis mag?
Verkeersexamen:
Afgelopen donderdag hebben de leerlingen van groep 7 allemaal hun theoretisch verkeersexamen
gehaald. Hiervoor iedereen van harte gefeliciteerd!
Nu goed oefenen met fietsen voor het praktisch verkeersexamen.
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