December

MAANDBRIEF

2019
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

Woensdag

2

3
Schoolfruit (zelf
meenemen)

18.30 uur
OV vergadering

Vandaag inleveren
Surprises
9

10
Schoolfruit (zelf
meenemen)

Donderdag
4

Vrijdag
5

Schoolfruit

Schoolfruit

8.30-9.30 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Sinterklaas bezoekt
onze school

De lessen starten
vandaag om 9.00 uur,
de school is wel om
8.20 uur open.

11.54 Pietenfabriek is
nu een Pieten
museum, bezoek is
welkom (gr 1/2 A -B)
11
Schoolfruit

Opruimen hal Sint

Versieren hal Kerst

PAKJESAVOND
12
Schoolfruit

13
Schoolfruit

8.30-9.30 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

14.15-15.15 uur
Vuurwerkles gr 7/8

6

Schoolfruit

Grote crea

19.30 uur
MR vergadering
16

17
Schoolfruit (zelf
meenemen)
8.30 uur Ouderpanel
Inschrijven via Parro

24

19

20

Schoolfruit

Schoolfruit

8.30-9.30 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

9.00 uur Bezoek
Wijkagent Frank
Koopman gr 5 t/m 8

Oud meubilair wordt
opgehaald

Kerstdiner
17.00-19.00 uur
Verdere informatie
volgt in een aparte
brief

19.30 uur MR
vergadering
23

18
Schoolfruit

25

12.00 uur alle
leerlingen vrij
(compensatiemiddag)
De lessen starten
vandaag om 9.00 uur,
de school is wel om
8.20 uur open.
26

Wij wensen u een fijne kerstvakantie
en een voorspoedig 2019!

Start Kerstvakantie
27

December

NIEUWSBRIEF

2019
Hovenier 2, 3161 LG Rhoon
tel.nr. 010-5018669 - e-mail: info@obsdeoverkant.nl

Deze Nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Nieuws uit het team:
Sinterklaas:
Op dinsdag 5 december zal Sinterklaas onze school weer bezoeken. De kinderen worden tussen 8.20- 8.30 uur in de klas verwacht.
Alle kinderen houden hun jassen aan. De ouders mogen gelijk weer naar buiten om daar op de aankomst van Sinterklaas te
wachten. De kinderen komen zo snel mogelijk mét de leerkracht naar buiten, hierna zullen we met elkaar Sinterklaas en zijn gevolg
verwelkomen. Na de aankomst zullen de kinderen achter Sinterklaas de school in gaan om verder met elkaar een gezellig
Sinterklaasfeest te hebben.
Er is deze dag ook een continue rooster, dus graag een lunchpakket meegeven. De kinderen zijn om 14.00 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 een fijne Pakjesavond gewenst. Vrijdag 6
december is er inloop tot 9.00 uur. De school zal om 8.20 uur wel opengaan voor de kinderen waarvan de ouders op tijd naar hun
werk moeten.
Kerst:
Op woensdag 18 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 zullen gaan genieten. Hierover
krijgt u van de kerstcommissie nog een brief. Om 17.00 uur worden de kinderen op school verwacht. Om 17.15 uur zullen de
kinderen gaan genieten van het buffet. Om 19.00 uur zullen de kinderen in de klas mogen worden opgehaald voor een eventuele
aansluitende activiteit. Natuurlijk mogen de kinderen donderdag 22 december iets later starten. Er is dan inloop tot 9.00 uur. De
school zal om 8.20 uur opengaan voor de kinderen waarvan de ouders op tijd naar hun werk moeten.
Kerstoptocht:
Het buurtnetwerk Rhoon heeft in overleg met de school de volgende activiteit georganiseerd. De kinderen worden om 19.30 uur
feestelijk opgewacht op het schoolplein door de fanfare “de Volharding”. Onder begeleiding van de eigen ouders mogen de
kinderen met een meegebrachte/ gemaakte lampion in optocht langs alle in de wijk versierde kerstbomen. Na deze sfeervolle
optocht (ongeveer 20.30 uur) is er voor iedereen op school nog iets te drinken en iets te eten (chocolademelk, glühwein, oliebollen
e.d.). Wij hopen op een heel gezellige bijeenkomst.
Juf Roxanne:
Juf Roxanne zal m.i.v. 1 januari de Overkant en Portland gaan verlaten. Zij gaat een carrièreswitch maken en zal aan het werk gaan
als Ambulant begeleidster. Wij wensen Roxanne veel succes en bedanken haar voor haar inzet van de afgelopen jaren.
Nieuws uit de groepen:
Pietenmuseum:
Woensdag 4 december zal de Pietenfabriek in de groepen ½ omgetoverd worden tot een Pieten museum. U bent om 11.45 uur van
harte welkom om naar de werkjes van uw kind te kijken.
Einstein Lyceum:
De leerlingen van groep 8 zullen dinsdagmiddag samen met juf Marijke en juf Nelleke een bezoek brengen aan het Einstein Lyceum
te Hoogvliet. De kinderen gaan 3 lessen volgen zoals er ook in de brugklas gegeven zal worden. Wij vertrekken om 12.45 uur en
zullen tussen 15.30-15.45 uur weer terug zijn op school. Groep 8 mag dinsdag om 11.45 uur naar huis om te eten, zodat ze weer op
tijd op school kunnen zijn.
Ander nieuws:
Sporthal Rhoon:
I.v.m. de werkzaamheden rondom het nieuwe gemeentehuis zullen wij vanaf 1 december t/m eind januari overdag geen gebruik
meer kunnen maken van de sporthal. Het is niet veilig als er met grote kranen geheid gaat worden om dan met de kinderen in de
sporthal te zijn. De leerlingen van groep 3 t/m 5 zullen op donderdagochtend (bij goed weer) op het schoolplein sportactiviteiten
o.l.v. gymdocent Anouskja doen. De leerlingen van groep 6 t/m 8 zullen op dinsdagmiddag o.l.v. gymdocent Kevin gaan sporten.
Wilt u ervoor zorgen dat ze deze dag lekker zittende kleren aan hebben, waarmee ze goed kunnen bewegen. De kleuters zullen met
hun eigen leerkracht buitenspelen en gymactiviteiten doen.

