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

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
28 29

Fruitochtend
30 1

Fruitochtend

Pietengym

2

14.15 Mad science
cursus (5)

5
Sinterklaas bezoekt
school

Pakjesavond

6
Fruitochtend

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

7 8
Fruitochtend

9
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Varun Mahabier

14.15 Mad science
cursus (6)

12 13
Fruitochtend

14 15
Fruitochtend

16
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Varun Mahabier

19 20
Fruitochtend

Wijkagent bezoekt
gr 7 en 8

Kerstmarkt
14.30-16.30 uur

21
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Varun Mahabier

17.30-19.00 uur
Kerstdiner

22
Fruitochtend

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

23

Start
kerstvakantie
12.00 uur alle
leerlingen vrij

26 27 28 29 30

Kerstvakantie
24 december 2022 t/m 8 januari 2023

2 3 4 5 6
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Nieuwsbrief december 2022
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.

Sinterklaas:
Maandag 5 december zal Sinterklaas onze school bezoeken. Sinterklaas heeft aan ons gevraagd of wij
op 5 december met de kinderen buiten op hem willen wachten. Wij zullen per klas op Sinterklaas
wachten.
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.

6 december:
Omdat 5 december pakjesavond was mogen de kinderen op dinsdag 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 21 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 17.00 uur worden de kinderen op school verwacht, om 18.45 uur zullen de kinderen met de
leerkracht naar buiten komen en met elkaar kerstliedjes ten gehore brengen. Om 19.00 uur kunnen de
kinderen in hun eigen groep opgehaald worden.
Donderdagochtend 22 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

Opnieuw & Co:
Begin november hebben wij als school meegedaan aan het inzamelen van oude kleding. Er is door onze
school 423 kg kleding ingezameld. De school ontvangt hiervoor €84,60 en dit bedrag zal op de
rekening van de Oudervereniging.

Ouderbijdrage:
Namens de Oudervereniging bedanken wij de ouders die de ouderbijdrage voor het schooljaar
2022-2023 inmiddels al hebben overgemaakt. Mocht het betalen van deze ouderbijdrage aan uw

O.B.S. Rhoon - locatie De Overkant
Hovenier 2, 3161 LG  Rhoon

📞 010-5018669 📨 info@obsdeoverkant.nl



aandacht zijn ontsnapt dan hieronder nog de gegevens om het geld alsnog over te maken:
Oudervereniging obs de Overkant op Rekeningnummer NL21 INGB 0009317462

Kerstmarkt:
Dinsdag 20 december zal er een kerstmarkt worden georganiseerd door 2 leerlingen uit groep 7. Zij
werken aan een “Pittige Plus”  project en hebben gekozen om een kerstmarkt te organiseren voor een
Goed doel. Het goede doel is: “Het vergeten kind”.
De kerstmarkt is in en om de school en wordt gehouden van 14.30-16.30 uur. Er zullen verschillende
dingen te koop zijn, zoals zelf gemaakte kaarsen, kerstboom versiering van brooddeeg, verschillende
soorten taart, koffie/thee/limonade, een echt Rad van Fortuin en spelletjes.
Het zou leuk zijn als er veel bezoekers naar deze kerstmarkt kunnen komen.

Wisseling schoolcontactpersoon wijkteam:
Beste ouders,
Sinds 2018 ben ik de schoolcontactpersoon geweest voor OBS de Overkant. Een tijd waarin ik met heel
veel plezier samen heb gewerkt met leerlingen, ouders en de leerkrachten van OBS de Overkant.
Helaas ben ik vanaf heden niet meer beschikbaar om deze functie te vervullen en zal mijn collega Varun
Mahabier de nieuwe schoolcontactpersoon worden voor OBS de Overkant. De aankomende periode zal
ik samen met hem proberen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ik wil via deze weg
iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en wens de school veel succes in de toekomst.
Met vriendelijke groet,
Jeffrey Warnaar

Inloop gr 1 t/m 5:
Na de Corona tijd gaan de kinderen in de ochtend  rustig in de rij met de leerkracht naar binnen. De
kinderen en het team ervaren dit als zeer prettig. Toch missen wij de ouders in de school die bij deze
groepen ook even de sfeer van de klas kunnen ervaren. Daarom hebben wij besloten om de kinderen in
de week van 12 t/m 16 december door de ouders naar binnen te laten brengen. Het voordeel van 1
week is dat iedereen weet dat in die week de mogelijkheid is om binnen te komen. Er kan dan geen
verwarring ontstaan, want daarna gaan we weer als vanouds naar binnen en krijgt u in het nieuwe jaar
weer door welke week de kinderen weer naar binnen gebracht kunnen worden. De deur gaat om 8.20
uur open en dan kunt u met uw kind mee naar binnen lopen en even de klas zien. Wij gaan ervan uit dat
we om 8.30 uur de les kunnen starten en dat alle ouders dan weer naar huis gaan. Na schooltijd is het
mogelijk om als ouder even in de groep van uw kind uit groep 6 t/m 8 te kijken. De kinderen uit groep 6
t/m 8 zullen bij aanvang van de school om 8.25 met de leerkracht naar binnen gaan.
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