
Maandbrief januari 2023
Deze maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Een gelukkig en leerzaam 2023

9
1e schooldag 2023

10
Fruitochtend Muziek gr 1 t/m 5

12
Fruitochtend

13
8.30-9.30 uur
Aanwezig school-
contactpersoon
Varun Mahabier

16 17
Fruitochtend

Informatieavond
groep 8 (19:30)

20.00 uur GMR
vergadering

18

Muziek gr 6 t/m 8

19
Fruitochtend

20
8.30-9.30 uur
Aanwezig school-
contactpersoon
Varun Mahabier

23
Groep 8 bezoekt
De Ring van Putten

Groep 3/4 gaat
Zuidpleintheater
‘de Wenteltoren’

24
Fruitochtend

19.30 uur
MR vergadering

25
Open dag

Muziek 1 t/m 5

26
Fruitochtend

Juf Nancy viert haar
verjaardag vandaag
met de leerlingen.

27
Studiedag

Alle leerlingen vrij

Juf Nancy jarig

Juf Simone en Juf
Lieneke zijn op de
NOT

30 31
Fruitochtend

1 2
Fruitochtend

3

8.30-9.30 uur
Aanwezig school-
contactpersoon
Varun Mahabier
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Nieuwsbrief januari 2023
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.

Afwezigheid Nelleke van de Steenoven
Net voor de kerstvakantie is Nelleke ziek geworden. Aan het eind van de eerste week ging het
slechter en is zij met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Op dit moment ligt zij
daar nog. Mocht u haar een kaartje willen sturen, dan kunt u deze inleveren in een bak die in de
hal staat. Wij zorgen dan dat deze bij haar terecht komen.

Open dag
Op woensdag 25 januari 2023 is de Open dag van het basisonderwijs van Albrandswaard. Deze
dag staan de deuren open van alle basisscholen zodat de toekomstige ouders een kijkje
kunnen nemen.

Informatieavond groep 8
Op dinsdagavond 17 januari 2023 houden we de informatieavond van groep 8. De avond
begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. Wij verwachten dat de kinderen hierbij
aanwezig zijn. De informatieavond zal onder andere gaan over de procedure aanmelding
voortgezet onderwijs, de cito-eindtoetsen gr 8 en de 3-daagse gr 8.

Nieuwe schoolcontactpersoon
Varun Mahabier vervangt Jeffrey Warnaar in de rol van schoolcontactpersoon. Hij zal iedere
vrijdagochtend op school aanwezig zijn. In de bijlage stelt Varun zich verder aan u voor.

Bedankje
De drukke decembermaand is weer voorbij. We kunnen met de kinderen terugkijken op een
geslaagde periode rond de viering van Sinterklaas en Kerst. Al deze activiteiten, gezellige
momenten, aankleding en organisatie rond deze feesten kunnen er niet zijn zonder u, “de
hulpvaardige ouder” en de actieve ouders van onze Oudervereniging. Het team en de kinderen
bedanken daarom iedereen die zich (achter de schermen) heeft ingezet voor al deze
activiteiten. Wij wensen iedereen een mooi, gelukkig en hulpvaardig 2023 toe.
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Ouderbijdrage schooljaar 2022-2023
Namens de Oudervereniging bedanken wij de ouders die de ouderbijdrage voor het schooljaar
2022-2023 inmiddels hebben overgemaakt. Mocht het betalen van deze ouderbijdrage aan uw
aandacht zijn ontsnapt dan hieronder de gegevens om het geld alsnog over te maken:
Oudervereniging obs de Overkant, rekeningnummer NL21 INGB 0009317462
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