Maandbrief april 2021
Deze maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Maandag

Dinsdag
29

Woensdag
30

Fruitochtend

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

5

6

Fruitochtend

2e Paasdag

Juf Paulien gr 1/2B

Alle leerlingen vrij

Donderdag

Vrijdag

31

7
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

1

2

Fruitochtend

Goede Vrijdag

Paasontbjt

Alle leerlingen vrij

8

9

Fruitochtend

Juf Paulien gr 1/2B

Juf Paulien gr 1/2B

Juf Nelleke gr 3

Juf Marijke gr 1/2B
12

13

Fruitochtend

19

20

Fruitochtend
Eind Cito gr 8

14
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

21
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

15

16

22

23
Juf Lieneke jarig (en
viert het in de groep)

Fruitochtend

Fruitochtend
Gr 6/8 Gastles WO 2
Marco Goedknegt

Juf Marijke gr 6

Meester Leon viert zijn
verjaardag in de groep

Eind Cito gr 8
Juf Marijke gr 6
26

27

Studiedag

Koningsdag

Alle leerlingen vrij

Alle leerlingen vrij

28

29

30
(S)cool on Wheels
gr 7 en 8

25-4 Juf Nelleke jarig
3

Meivakantie 3 t/m 14 mei
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Nieuwsbrief april 2021
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Voorjaarsontbijt:
Aanstaande donderdag 1 april (geen grapje) hebben we op school het jaarlijkse voorjaarsontbijt. Dit
betekent dat de kinderen in pyjama naar school mogen komen en dat er dan gelijk om 8.30 uur in de
klassen ontbeten wordt. De kinderen hoeven thuis dus niet te eten, daar zorgen wij op school voor. Ook
gaat iedere groep die dag eieren zoeken bij het kasteel van Rhoon. De gymlessen gaan die dag niet
door. Voor de groepen 1 t/m 5 heeft de vakleerkracht als alternatief van de gymles enkele Paas
spelletjes op het schoolplein geregeld.
De kinderen moeten nog wel eten voor het fruitmoment en de lunch meenemen. 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: Doordat het gras ‘s
ochtends nog nat kan zijn, raden we aan droge schoenen mee te geven, zodat de kinderen ook na het
eieren zoeken droge voeten hebben.
Feest voor het 100 dagen project:
Groep 1/2A heeft met de kinderen afgesproken om 100 schooldagen de tel bij te houden. Elke dag als
de kinderen op school komen doen zij een rietje in een beker. Bij 10 rietjes wordt er een bundeltje van
gemaakt. Dat bundeltje van 10 rietjes mag in het nieuwe (tientallen) bekertje. Daarna beginnen wordt er
weer geteld vanaf 1 naar het tiental. Hierdoor ontdekken de kinderen dat de getallenlijn niet stopt bij 10
en dat de getallen 1 t/m 9 elke keer terugkomen. We tellen tot 100.
Na 100 dagen zijn we 100 dagen slimmer geworden en houden de kinderen van groep 1/2A een 100
dagen feestje. Dit jaar valt het feestje op donderdag 1 april en dat geen grap !!. Tijdens het feestje
worden er allemaal leuke spelletjes gedaan en komen de getallen vaak terug.
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 dinsdagochtend 20 april en woensdagochtend
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!
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(S)Cool on Wheels;
(S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject over het thema “leven en sporten met een handicap”. De
clinic bestaat uit een theoriegedeelte in de klas en een praktijkgedeelte in de gymzaal. De clinic wordt
verzorgd door een (Paralympische) sporter met een lichamelijke handicap.
Koningsspelen:
De Koningsspelen zouden op vrijdag 23 april plaatsvinden. Omdat wij hierbij altijd veel hulp van ouders
nodig hebben willen wij deze Koningsspelen naar donderdag 10 juni doorschuiven. Wij kunnen nl. 23
april de Corona maatregelen, met zoveel ouders en mixen van de cohorten, niet meer waarborgen.
Vrijdag 23 april zal er daarom gewoon tot 14.00 uur les zijn en donderdag 10 juni zal de “sportochtend”
tot 12.00 uur duren.
Klas in quarantaine:
Zoals bekend was groep 5 afgelopen week in quarantaine. Omdat het weekend er tussen viel heeft het
merendeel van de groep 2 dagen thuis gezeten en sommige 3 dagen. Gelukkig zijn alle leerlingen
inmiddels negatief getest en konden we de fysieke lessen weer snel vervolgen. Heel fijn dat er zo vlot
test afspraken zijn gemaakt en dat de uitslagen vlot binnen kwamen. Wellicht is het een idee voor
andere groepen om vast een DigiD aanvraag te doen voor de kinderen. Het duurt 3 werkdagen voordat
de gegevens hiervan binnen zijn. Maar als een kind gebruik kan maken van een DigiD dan worden de
testresultaten ook wat vlotter gedeeld en kan het kind weer snel naar school. Deze tip is misschien
handig mocht het gebeuren dat er onverwachts weer een klas thuis komt te zitten.
Batterijen:
In het halletje bij de hoofdingang staat een batterijcontainer. Hier kunt u uw lege batterijen in doen. Dit
is niet alleen goed voor het milieu, u steunt er ook nog eens zonder moeite goede doelen mee.
Inmiddels weten al aardig wat mensen deze container te vinden, hiervoor onze hartelijke dank. Toch
brengen wij het nog een keer onder de aandacht, want met het inzamelen van de batterijen steunen wij
Stichting Opkikker. Stichting Opkikker zet zich al vanaf 1995 in voor gezinnen waarvan een van de
kinderen wegens een langdurige ziekte onder behandeling is. Voor deze gezinnen organiseren zij
Opkikkerdagen. Ondersteund door de vele vrijwilligers en een uniek samenwerkingsverband met 80
ziekenhuizen, waaronder alle academische, zal Stichting Opkikker naar verwachting meer dan 2000
gezinnen “Opkikkeren”. Helpt u hieraan mee? U kunt uw lege batterijen in een platsiczakje meegeven
aan uw kind.
Verkeersexamen:
Afgelopen dinsdag 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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