Maandbrief februari 2021
Deze maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
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Nieuwsbrief februari 2021
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
We gaan weer naar school:
Vanaf maandag 8 februari zullen de kinderen weer fysiek onderwijs mogen volgen. Fijn dat we
alle kinderen weer gaan zien en les mogen geven op de manier zoals we dat gewend waren. De
maandbrief is wat later in uw bezit gekomen, omdat we aan het wachten zijn op de kaders voor
het onderwijs vanuit de PO-raad. Helaas zijn deze zojuist gepubliceerd en moeten nog goed
worden bekeken en vertaald worden naar onze schoolsituatie. De kaders en afspraken die wij
gaan maken volgen dus in een later schrijven.
Wel hebben wij met het bestuur en directies van OPO-Albrandswaard besloten dat wij in ieder
geval tot aan de voorjaarsvakantie een continurooster zullen volgen. De kinderen zullen dus tot
14.00 uur op school les krijgen.
Rapporten:
In de week van 15 februari kunt u zich inschrijven voor het rapportgesprek wat in de week van 8
maart zal plaatsvinden. De rapportgesprekken zullen online plaatsvinden.
Wilt u kijken of het rapport hoesje al mee naar school is genomen door uw kind? Er is 1 hoesje
voor thuis en 1 hoesje om het rapportblad te vervoeren van school naar huis. Graag even kijken
of u er nog toevallig twee thuis hebt liggen.
Voor techniek hebben we een keuze gemaakt om deze niet te beoordelen dit jaar. De
technieklessen zijn dit jaar niet doorgegaan, omdat we andere prioriteiten hadden en hebben
i.v.m. de Corona periodes.
Groep 4 heeft op dit rapport ook nog geen beoordeling over “begrijpend lezen”. Dit wordt in
groep 4 nl. voor het eerst aangeboden in januari. Helaas was er toen thuisonderwijs. We zullen
vanaf nu kijken hoe we de kinderen met begrijpend lezen een inhaalslag kunnen laten maken.
Pittige Plus projecten:
Een aantal kinderen van de Plus groep hebben hun ervaringen opgeschreven om u te laten weten
wat zij zoal tijdens hun Plus projecttijd doen. Milou, Colin en Douwe nemen u mee.

* Bij de plusklas mag je zelf een project uitkiezen en meestal doe je dat met iemand anders en je
hebt altijd een begeleider. Ik doe een project met Zahra en wij hebben gekozen voor een verhaal
schrijven. We moesten eerst bedenken wat voor soort verhaal het zou worden en wij kozen voor
een detective verhaal. We moeten personages hebben en hoe die er dan eruit zien en de
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bijzonderheden van hun. Wij spelen er zelf ook in als hoofdrol, maar we heten anders en we zijn
anders en ik zit op tennis en Zahra zit op boxen en als we de boeven hebben gevonden sla ik ze
met mij tennisracket en Zahra slaat ze in elkaar.
We hebben ook een leerdoel en dat van mij is dat als iemand het boek leest dat hij of zij heel
graag door wil lezen, omdat het zo leuk en spannend is.
Groetjes Milou

😊, groep 6

* Pittige plus is een groep kinderen die extra moeilijke opdrachten mogen doen. Hier doen ze
allerlei leuke dingen zoals een game maken en een auto maken die echt werkt. Maar bij iedere
opdracht helpt een volwassene. Je hebt ook een klasgenoot nodig om in een team samen te
werken.
We doen ook filosofie. Filosofie is een groep kinderen die allemaal pittige plus hebben. In de
eerste les zaten we in een kring met de juf en ze gooit een bal naar iemand en diegene moet een
vraag beantwoorden, zoals “wat als de zon nooit meer schijnt”.
Groetjes,
Colin, groep 5

* Met de pittig plus hebben we eerst uitgekozen wat we zouden doen. We hebben uiteindelijk
gekozen voor maquette maken. Ik heb het vooral uitgekozen, omdat het me handig leek voor
wat ik later wil worden (uitvinder). Daarna gingen we plannen dat ging niet heel goed, omdat we
twee keer overnieuw moesten gaan plannen. Daarna gingen we een schets, een plattegrond en
een 3D tekening maken van ons droomhuis. Daarna gingen we het droomhuis maken dit vond ik
best wel goed gaan, omdat we een goede taakverdeling hadden. Daarna gingen we de
presentatie voorbereiden. Ik heb geleerd dat je niet meteen moet beginnen met bouwen, maar
met plannen en tekenen.
Douwe Rampen, groep 7
Erasmus Kids:
Erasmus Kids heeft de missie gezinnen te inspireren met regionale activiteiten op het gebied van
Cultuur, Sport, Toneel, Muziek, Natuur en Spelen.
Hierbij de link: http://bit.ly/3r0XE4T
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Bericht van meester Leon:
Beste ouders/verzorgers,
Zoals de meeste van jullie weten, ben ik 9 oktober 2019 vader geworden van een prachtig
mannetje, Tijme! Helaas bleek Tijme een zeldzame afwijking in zijn nek te hebben en hebben wij
drie en een halve maand in het Sophia kinderziekenhuis moeten verblijven. Op 22 mei 2020 is
onze lieve, leuke, knappe, gezellige, dappere Tijme helaas overleden.
We zijn de afdeling heel dankbaar dat we alle tijd die we in het ziekenhuis met Tijme hebben
gezeten voor hem mochten zorgen op onze manier. Graag willen we wat terug doen en ik zet me
in door te sporten voor Tijme. Zelf ga ik de marathon lopen (al wordt dat steeds meer uitgesteld)
en ben hiervoor op zoek naar sponsors.
Ik wil u via deze weg eenmalig vragen om een bijdrage te doen voor ons doel, zodat we veel
spullen kunnen aanschaffen voor de afdeling om het verblijf voor patiëntjes en ouders (nog)
aangenamer te maken. Via onderstaande link komt u direct op mijn actiepagina.
https://www.kominactievoorsophia.nl/actie/sportenvoortijme
Meer informatie vindt u op de teampagina. Via het blog van de teampagina vertellen we meer
over het avontuur dat we met Tijme hebben mogen meemaken.
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