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

Dinsdag
29

Woensdag
30

Fruitochtend

Donderdag

Vrijdag

1
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

2

Fruitochtend

3
Sinterklaas bezoekt
school

Juf Simone afwezig,
vervanging door;
Juf Nelleke - 12.30 uur
Juf Paulien - 14.00 uur

Juf Marijke gr 4
Leerlingen om 12.00
uur vrij
12.15 Mad science
cursus

6

7

Fruitochtend

Start school 9.00 uur
(rij gaat 8,55 naar
binnen)

8
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

9

10

Fruitochtend

14.15 Mad science
cursus (laatste x)
13

14

Fruitochtend

20

21

Fruitochtend

15
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

22
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

16

23

Fruitochtend

28

Start school 9.00 uur
(rij gaat 8,55 naar
binnen)

29

24

Start
kerstvakantie
12.00 uur alle
leerlingen vrij

17.30-19.00 uur
Kerstdiner
27

17

Fruitochtend

30

31

Kerstvakantie
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
3

4
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Nieuwsbrief december 2021
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.

Sinterklaas:
Vrijdag 3 december zal Sinterklaas hopelijk onze school bezoeken. Sinterklaas heeft aan ons gevraagd
of wij op 3 december met de kinderen buiten op hem willen wachten. Wij zullen per klas op Sinterklaas
wachten. Sinterklaas vindt het heel spannend om veel mensen te ontmoeten i.v.m. de huidige situatie
en ook met oog op zijn kwetsbare leeftijd. Wij hopen dat u afstand wilt houden van de groepen. Na de
aankomst zullen wij met de kinderen in de rij naar binnen gaan.
De kinderen zijn om 12.00 uur vrij, regelt u dit zelf met de BSO?
De kinderen moeten deze dag ook een extra plastic tas voor de knutselwerkjes, cadeaus, surprises e.d.
bij zich hebben, zodat deze ongeschonden mee naar huis kunnen worden genomen.
Verder voor iedereen op 5 december fijne Pakjesavond gewenst.
6 december:
Pakjesavond valt op zondag, daarom mogen de kinderen op maandag 6 december een half uurtje later
starten. Wij verwachten de kinderen uiterlijk in de rij bij de leerkracht om 08.55 uur. De lessen starten op
6 december om 09.00 uur. De school is wel om 08.20 uur open voor kinderen waarvan de ouders op tijd
naar hun werk moeten.
Kerstfeest;
Op woensdag 22 december zullen de kinderen en leerkrachten weer gaan genieten van een heerlijk
kerstbuffet. Aan de ouders van de leerlingen wordt gevraagd om een gerecht mee naar school te
nemen, waarvan wij met elkaar kunnen gaan genieten. Hierover krijgt u van de kerstcommissie nog een
brief. Om 17.30 uur worden de kinderen op school verwacht, om 19.00 uur zullen de kinderen met de
leerkracht naar buiten komen.
Zoals velen nog wel weten werd er altijd een kerstoptocht gehouden na afloop van het diner. Dit jaar zal
de optocht i.v.m. de Corona maatregelen niet doorgaan.
Donderdagochtend 23 december mogen alle leerlingen een half uurtje later op school komen i.v.m. het
kerstdiner van de avond ervoor. De rij gaat om 08.55 uur naar binnen. De school is wel om 08.20 uur
open voor kinderen waarvan de ouders op tijd naar hun werk moeten.
Lessen filosofie en kunst:
Sinds de zomervakantie volgden enkele leerlingen van onze school bijzondere lessen. Iedere week
kwamen er twee vakdocenten, die een nauwe samenwerking hadden, de lessen verzorgen. Leerlingen
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die een extra uitdaging nodig hebben volgden extra lessen filosofie en kunst. Deze combinatie zorgt
ervoor dat er de ene week met het hoofd werd gewerkt en de andere week met de handen.
Tijdens één van de lessen hebben de leerlingen met ecoline geschilderd wat er precies in hun hoofd
zat, zodat de begeleidende filosofie- en kunst leerkrachten met de leerlingen hierover in gesprek
konden. Bij sommigen gebeurde er zoveel dat zij het moeilijk op papier konden krijgen.
De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt aan de diverse projecten. De ouders van deze
leerlingen zijn bij de afsluitende bijeenkomst geweest, deze werd in tijdvakken, georganiseerd. Deze
afsluitende les vond gelukkig nog plaats voordat er nieuwe maatregelen werden aangekondigd.
Pittige Plus projecten:
In de week van 6 december zullen de Pittige Plus projecten weer van start gaan. De kinderen die een
extra uitdaging nodig hebben werken aan een project. Zij krijgen 1x per week begeleiding van een
ouder, daar kunnen ze hun vragen aan stellen als zij ergens tegenaan lopen en worden door deze ouder
gecoacht. Verder krijgen zij in de reguliere lessen de ruimte om aan het project te werken.
Pauzehap:
De leerkrachten constateren dat er deze periode veel ander eten meegenomen wordt, dan de gewone
boterham. Tevens zijn er veel kinderen die in deze periode een grote hoeveelheid kruidnoten en ander
snoepgoed in hun trommel vinden. Natuurlijk erg lief bedacht, maar voor de tafel genootjes uit de klas
(zeker bij de jongste groep) zorgt dit voor veel wrijving. Wilt u hier rekening mee houden? Wij zien
graag een gezonde boterham en voor de kleine pauze een stuk fruit of op de niet fruitdagen een extra
boterham of een verantwoord koekje/ liga.
Ouderpanel:
Het doel van het panel is om met ouders uit verschillende groepen positieve/negatieve ervaringen op
te halen. Tijdens dit gesprek is de mogelijkheid geweest om over en weer vragen te stellen over
onderwijs gerelateerde punten. Een afvaardiging van de MR (Medezeggenschapsraad) heeft voor u een
verslag van deze bijeenkomst gemaakt. Dit verslag treft als bijlage aan bij deze mail.
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