Januari

MAANDBRIEF

2020
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
30

Woensdag
31

Donderdag

Vrijdag

1

2

3

Een gelukkig en leerzaam 2020
6

7
Fruitochtend

8
(School) Fruitochtend

9
(School) Fruitochtend

10
(School) Fruitochtend
Theaterbezoek
gr.5 t/m 8 Ali& Nino

8.30-9.30 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar
15.45 uur
Teamvergadering
13
9.00 uur
gr 8 bezoek STC

14
Fruitochtend

15
(School) Fruitochtend

16
(School) Fruitochtend

Letterfeest groep 3
13.30-15.00 uur

8.30-9.30 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

21
Theaterbezoek
gr.1/2 Vos en Haas in
gevaar

Fruitmiddag

27

22
(School) Fruitochtend

8.30-9.30 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Miranda afwezig i.v.m
cursus

29

Open dag!
(School) Fruitochtend

15.45 uur
Teamvergadering

Juf Anousjka jarig

23

(School) Fruitochtend

28
Fruitochtend

8.30-9.30 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

17
(School) Fruitochtend

24

Studiedag alle
leerlingen VRIJ

30
(School) Fruitochtend

31
(School) Fruitochtend

Januari

NIEUWSBRIEF

2020
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
Gelukkig nieuwjaar: Alle leerkrachten en ondersteunend personeel wensen u en uw gezin een heel gelukkig en
leerzaam 2020 toe.
Nieuw meubilair: Afgelopen vrijdag 3 januari is het nieuwe meubilair voor de hele school gebracht. Alle leerlingen van
gr 3 t/m 8 hebben nu een tafel van gelijke hoogte, dit geeft rust tijdens het coöperatief werken, het verschil in hoogtes
geeft nu geen onrust meer. De leerlingen hebben een trip trap stoel die aangepast kan worden naar eigen lengte.
Tevens is er per groep een instructietafel aangeschaft die tevens op hoogte verstelbaar is. Aan deze tafel kan dus ook
staand een instructie gegeven worden. Wij hopen dat de kinderen er net zo blij mee zijn als wij.
Open ochtend: Op woensdag 29 januari 2020 is de Open dag van het basisonderwijs van Albrandswaard. Deze ochtend
staan de deuren open van alle basisscholen om een kijkje te nemen. Op onze school kunnen onze eigen ouders en
belangstellenden op de hieronder vermelde tijden de openbare lessen bijwonen:
8.30-9.15 uur groep 3
9.30-10.15 uur groep 5/7
8.30-9.15 uur groep 1/2A
10.30-11.15 uur groep 6/8
9.00-9.45 uur groep 4
11.15-12.00 uur groep 1/2B
Bedankje: De drukke decembermaand is weer voorbij. We kunnen terugkijken naar een geslaagde periode rondom de
viering van Sinterklaas en Kerst. Al deze activiteiten, gezellige momenten, aankleding en organisatie rondom deze
feesten kunnen er niet zijn zonder u, “de hulpvaardige ouder” en zeker niet zonder de actieve ouders van de
Oudervereniging. Het team en de kinderen bedanken daarom iedereen die zich heeft ingezet voor al deze activiteiten.
Studiedag: Vrijdag 24 januari zullen alle teamleden van Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Albrandswaard
een studiedag hebben. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Nieuws uit de groepen
Re-integratie: Barbra zal gaan starten met re-integreren door per dag een aantal uur met groepjes kinderen aan de slag
te gaan. Op 6 en 7 januari zal Ans Pot groep 1/2A lesgeven. Leon zal ook een aantal uur per week starten met het
lesgeven aan kleine groepjes kinderen en dit opbouwend gaan doen. Fijn dat beiden weer in de school te zien zijn.
Huiswerk: Ook dit nieuwe jaar zullen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 huiswerk mee krijgen, dit om het leerproces
te ondersteunen. Voor het maken van huiswerk spelen werkhouding, motivatie en plichtsbesef een grote rol. Het
huiswerk heeft daarmee de volgende functies:
* Het draagt bij aan het leren plannen en (zelfstandig) leren
* Oefenen van behandelde oefenstof
* Toepassen van kennis en/of vaardigheden
Vanzelfsprekend zal er voor de groepen 4 t/m 8 een opbouw zijn in de tijdsinvestering.
Ander nieuws
Ouderbijdrage: Namens de oudervereniging bedanken wij vele ouders die de ouderbijdrage inmiddels al hebben
overgemaakt. Mocht het betalen van de Ouderbijdrage aan uw aandacht zijn ontsnapt dan hier nog de gegevens om
het geld over te maken: Oudervereniging obs de Overkant op Rekeningnummer: NL21 INGB 0009317462
Wilt u weten of u al heeft betaald dan kan u dit navragen bij Nelleke van de Steenoven

