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

Dinsdag
1

Woensdag
2

Donderdag
3

Vrijdag
4

5

Zomervakantie
t/m 21 augustus
15
22
Meester Leon afwezig
Juf Marijke gr 6

16

17

23

24
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Fruitochtend

Juf Nandy afwezig,
Juf Paulien gr 1/2

19.00 uur
Schoolkamp
bijeenkomst voor
hulpouders die
meegaan op kamp
29
1e x GVO

25

Fruitochtend

26
Juf Paulien jarig

Vanaf 12.00 uur juf
Marijke gr 6

31
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

1

Fruitochtend

Muziek gr 6 t/m 8

19.30 uur MR
vergadering

📞

18

Muziek gr 1 t/m 5

30

Fruitochtend

17

O.B.S. Rhoon - locatie De Overkant
Hovenier 2, 3161 LG Rhoon
010-5018669
info@obsdeoverkant.nl

📨

2

Nieuwsbrief augustus 2022
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
1e schooldag:
Maandag 22 augustus starten we voor het schooljaar 2022-2023. Het team hoopt dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad en dat de kinderen uitgerust en vol energie aan het nieuwe schooljaar kunnen
beginnen. De leerkrachten hebben de afgelopen week de klassen weer ingericht en alle
voorbereidingen gedaan voor een goede start.
Maandag gaan de kinderen in de rij met de leerkracht naar binnen, maar omdat het de eerste schooldag
is mogen de ouders ook even achter de rij aan lopen om de groep van hun kind te zien.
Vanaf dinsdag zullen we weer zonder ouders de school in gaan. Wij zullen via de maandbrief aangeven
wanneer er een week is waarin de ouders de school weer in kunnen om de sfeer in de groep te proeven.
Corona nog aanwezig:
Een spannende tijd breekt aan. We weten niet wat ons te wachten staat zodra de scholen weer van start
gaan. Om ons heen horen we dat er weer mensen besmet zijn met het Coronavirus. Natuurlijk willen we
niet dat er kinderen en leerkrachten ziek worden en klassen naar huis gestuurd moeten worden, daar zal
iedereen de dupe van zijn. Daarom vragen wij u uw kind goed in de gaten te houden en bij
verschijnselen van het Coronavirus uw kind uit voorzorg te testen.
Luizencontrole:
Maandag 22 augustus zullen “ Luizenpluizers” de kinderen controleren op luis. Dit doen we altijd na een
vakantie om ervoor te zorgen dat de school luisvrij blijft. Mocht het onverhoopt zo zijn dat deze ouders
neten of luizen aantreffen zullen zij de leerkracht van het kind informeren en deze zal contact met u
opnemen. U haalt uw kind direct op van school om het te behandelen en na deze behandeling mag het
gelijk weer naar school komen.
De Luizenpluis ouders zijn op zoek naar extra handen. Om de controles te kunnen doen hebben we
ouders nodig die wellicht een uurtje (na elke vakantie) ervoor openstaan om te helpen “Pluizen”. Als er
nl. voldoende ouders zijn is de school zo gecontroleerd en is het echt niet veel tijd. Wij hopen nieuwe
ouders te kunnen verwelkomen in de “luizenpluis groep”. Als u mee wilt helpen dan graag doorgeven
aan Nelleke of a.s. maandag om 10.30 uur even langskomen om te helpen of te kijken hoe het in zijn
werk gaat.
OV ouders:
Op dit moment zijn er 5 ouders in de Oudervereniging. Zij ondersteunen het team bij het organiseren
van festiviteiten. Zonder deze ouders is het voor een school lastig om activiteiten te organiseren, wij
waarderen hun inzet enorm. Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om het team van de
Oudervereniging te komen versterken. Mocht u zin/ interesse hebben dan horen wij het graag. U kunt
zich aanmelden bij Nancy Roman (leerkracht gr 1/2 ) of bij Nelleke van de Steenoven
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Batterijcontainer;
Sinds jaar en dag staat er in het halletje bij binnenkomst 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. Sinds kort wordt het opgehaalde bedrag gedoneerd aan de school. U kunt uw lege
batterijen aan uw kind meegeven in een plastic zakje.
Traktatie bij verjaardagen:
Zodra de kinderen jarig zijn mag er natuurlijk getrakteerd worden. De jarige wil natuurlijk iets trakteren
wat hij/ zij erg lekker vindt. We willen u verzoeken om de traktaties klein te houden, geen zakken snoep
of cadeautjes bij een traktatie.
Verkeer:
Wij hopen dat iedereen zich er bewust van is, dat het gevaarlijk is om rondom de school met de auto
aan te komen rijden als de school aan of uit gaat. Blijf elkaar erop attenderen dat het niet de bedoeling
is om een “KIss en ride” voor de school te hebben. Wij verzoeken alle ouders die de kinderen met de
auto naar school brengen te parkeren achter het wapen van Rhoon. Een stukje lopen kan helemaal geen
kwaad. Straks met het slechte weer is het zicht op kinderen die de straat op lopen helemaal minder en
daardoor gevaarlijk. Ik vertrouw op ieders medewerking.
Schoolkamp 2022:
Maandag 12 september gaan we weer op schoolkamp. Het draaiboek is klaar; het thema van dit jaar is
“Piraten”. Wilt u in uw administratie nakijken of u het kamp al heeft betaald? Het bedrag voor het
schoolkamp is € 67,50. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL06 INGB 0007099633 t.n.v.
de Oudervereniging OBS de Overkant. In de tweede schoolweek krijgt u verdere informatie over het
schoolkamp. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 die niet meegaan op kamp zijn deze dagen in een
andere klas.
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