Maandbrief december 2020
Deze maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Maandag

Dinsdag

30
Nelleke ochtend gr 5

Woensdag
1

Fruitochtend

Donderdag

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Juf Paulien middag
gr 1/2B

Vrijdag

2

3

Fruitochtend

Continurooster tot
14.00 uur
Vandaag inleveren
surprise

7

8

Fruitochtend
Middag Gr 8 Bezoek
Einstein Lyceum

14

15

Fruitochtend

9
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

16
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Kerstdiner
(info volgt)
21

22

4
Sinterklaas bezoekt
“de Overkant”

Hal Sint opruimen/
Hal Kerst versieren
10

11

Fruitochtend

Nelleke gr 3

Marijke ochtend gr 3

“Paarse Vrijdag”

17

18

Fruitochtend

Nelleke gr 3

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

12.00 uur alle
leerlingen vrij
(compensatie middag)

Wijkagent gr 6,7 en 8

12.15 uur start
Mad science

23

24

25

Kerstvakantie
t/m 1-1-2021
28

29
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31

1

Nieuwsbrief december 2020
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.

Sinterklaas;
Vrijdag 4 december zal Sinterklaas hopelijk onze school bezoeken. Hij werkt wel vanuit het Grote
Pietenhuis, maar wij hebben het idee dat hij af en toe op de Overkant in onze hal logeert met een Piet
of is het toch het bed van “Bernard het Stoute kind” wat in de hal staat? Sinterklaas heeft aan ons
gevraagd of wij op 4 december niet met de kinderen buiten op hem willen wachten. Sinterklaas vindt
het te spannend om veel mensen te ontmoeten i.v.m. de huidige situatie en ook zijn kwetsbare leeftijd.
Wij zullen dus volgens de gewone afspraken met de kinderen ook deze dag in de rij naar binnen gaan.
Wij hopen dat hierna wel het feest IN school zal losbarsten.
Er is deze dag ook een continurooster, 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 op 5 december fijne Pakjesavond gewenst.
Pietengym;
Donderdag 3 december zullen de groepen 1 t/m 5 ‘s ochtends Pietengym hebben. Groep 3 start zoals
gewoonlijk om 8.30 uur in de sporthal. De kleuters zullen eind van de ochtend kijken of zij ook de Pieten
Kunsten kunnen uitvoeren. Zij mogen om 12.00 uur opgehaald worden bij de sporthal. De kinderen die
overblijven lopen met de leerkrachten terug naar school. De leerlingen van groep 8 zullen de
(vak)leerkrachten helpen het begeleiden van de kleuters. Groep 8 zal dus ook vanuit de sporthal naar
huis gaan of meelopen met de leerkrachten voor de overblijf. De kinderen mogen natuurlijk in een
Pieten of Sint Pakje deelnemen aan deze Pietengym. Natuurlijk moeten zij zich wel kunnen opkleden en
frisse kleding bij zich hebben na de gym.
Kerstfeest;
Zoals velen weten wordt ons kerstfeest altijd groots gevierd in de eigen groep met als afsluiting een
kerstoptocht met lichtjes en muziek. Dit jaar zal het i.v.m. de Corona maatregelen anders gaan. Helaas
kunnen wij geen gebruik maken van de overheerlijke lekkernijen die de kinderen met hun ouders zelf
maken en ook de hulp van ouders in de groepen zal niet kunnen doorgaan. Maar ……….. er iets anders
bedacht om het met de kinderen toch heel gezellig te maken. We zullen in de hal met elkaar in 3
verschillende groepen van het kerstdiner genieten. Er zal een overheerlijk buffet geserveerd worden en
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leerkrachten gaan dit jaar in de bediening. Hierdoor kunnen wij met de kinderen genieten van een
gezellig kerstdiner en kunnen wij ons toch aan de regels houden.
Het rooster ziet er als volgt uit;
16.30-17.30 uur gr 1, 2 en 3
17.45-18.45 uur gr 4 en 5
19.00-20.00 uur gr 6, 7 en 8
Donderdagochtend 17 december mogen alle leerlingen een half uurtje later op school komen i.v.m. het
kerstdiner van de avond ervoor. De rij gaat om 8.55 uur naar binnen. De school is wel om 8.20 uur open
voor kinderen waarvan de ouders op tijd naar hun werk moeten.
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.
Door de corona periode is de container wat minder goed gevuld, daarom willen we dit nog even extra
onder de aandacht brengen. U kunt uw lege batterijen aan uw kind meegeven in een plastic zakje.
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”.
Tekenfund;
De leerlingen hebben flink hun best gedaan om mooie tekeningen te maken en deze te verkopen via
“Tekenfund”. Er is flink gehoor gegeven aan de actie met als doel; Geld inzamelen voor een nieuwe
inrichting van het schoolplein. U zult begrijpen dat zo’n nieuwe inrichting niet op stel en sprong zal
gebeuren, maar het geldpotje begint al aardig te groeien. Er is door deze actie €1678,61 ingezameld,
hiervoor onze grote dank.
Paarse Vrijdag:
Op 11 december 2020 is het Paarse Vrijdag. Dit is dé dag waarop leerlingen “Paars dragen” naar school
of een andere uiting met Paars laten zien, om te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, niemand
uitgesloten of gepest mag worden om wie die is of op wie die verliefd wordt. Hierdoor proberen wij een
positieve sociale norm te stellen, namelijk dat iedereen anders is, en dat deze diversiteit de school (en
de samenleving) leuk maakt. Paarse Vrijdag draagt bij aan een veilig schoolklimaat. De leerlingen van
groep 5 t/m 8 zullen meedoen aan een online les gegeven door een topsporter, presentator of andere
bekende Nederlander.
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