Maandbrief juli 2021
Deze maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Maandag

Dinsdag
28

Woensdag
29

Donderdag
30

Fruitochtend

Vrijdag
1

Fruitochtend

2

Museum dag
Groep 3

Eindrapport
gesprekken t/m
2 juli
5

6

Fruitochtend

7

8

Fruitochtend

De juffen van
gr 1/2 A en B
vieren hun
verjaardag

9
Eindejaarsfeest
AAP
(informatie zie
nieuwsbrief)

Juf Miranda jarig
12

13
19.00 uur
Musical generale
repetitie (ouders
groep 6)

14
17.30 uur
“afscheidsdiner”
groep 8

15
Wennen in de
nieuwe groep

19.00 uur
Afscheidsavond
groep 8

Zomervakantie
17 juli t/m 29 augustus
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16
Laatste
schooldag
Alle leerlingen
om 12.00 uur vrij

Nieuwsbrief juli 2021
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Verkeersexamen gr 7:
Dinsdag 29 juni jl. hebben de leerlingen van groep 7 praktisch verkeersexamen gedaan. De kinderen die
dit examen hebben gefietst zijn allemaal geslaagd. Van harte gefeliciteerd en blijf vooral de
verkeersregels toepassen in de praktijk.
Juffendag 1/2 A en B:
Woensdag 7 juli a.s. zullen de kinderen van groep 1/2 A en B een gezellige dag met hun juffen hebben.
Juf Barbra, juf Nancy en juf Michele vieren hun verjaardag. Wij wensen alle kinderen en de juffen veel
plezier op deze “juffendag”.
Eindejaarsfeest AAP:
Vrijdag 9 juli zal ons eindejaarsfeest plaatsvinden op het Albrandswaard Avonturen Park (AAP). Hierover
heeft u eerder al een mail gekregen. Om de cohorten nog uit elkaar te houden zullen de kinderen met
hun eigen klas langs verschillende activiteiten gaan. Wij stellen het op prijs als iedereen zich tijdens het
halen en brengen ook zoveel mogelijk aan de 1.5 m regel blijft houden. De kinderen verzamelen zich bij
de leerkracht, bij het naar huis gaan zal de leerkracht de kinderen naar het hek brengen. Zie verdere
informatie die u via de mail heeft ontvangen.
Musical gr 8:
De leerlingen van groep 8 hebben flink geoefend voor de afscheidsmusical die zij voor hun ouders gaan
opvoeren op woensdagavond 14 juli. De leerlingen van groep 6 hebben ook wat kleine rolletjes en
zingen ook mee met alle liedjes. De ouders van groep 6 mogen op dinsdagavond 13 juli de generale
repetitie bijwonen. De leerlingen van de school zullen op dinsdag 13 juli de musical bekijken, natuurlijk
mogen oud-leerlingen dan ook mee kijken.
Museum dag gr 3:
Vandaag hebben de kinderen en de ouders van groep 3 kunnen genieten van de BOM & KUM
museumdag. De ouders werden door een ervaren gids rondgeleid. De weken ervoor hebben de kinderen
hard gewerkt om hun kunststukken tentoon te kunnen stellen. Er was gelegenheid in het restaurant om
iets te drinken en te eten en er werden met de ouders spelletjes gespeeld in het thema. Een zeer
geslaagde middag.
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Zomervakantie:
De zomervakantie begint voor de leerlingen op vrijdag 16 juli om 12.00 uur. Wilt u vanaf 11 juli vast een
grote tas meegeven, zodat zij hier in de loop van de week hun spullen in kunnen verzamelen. De tas
moet wel aan de kapstok of aan de leuning van hun stoel opgehangen kunnen worden. Graag hier
rekening mee houden met het meegeven van de tas.
Schoolkamp:
Na de zomervakantie staat het schoolkamp vooralsnog gepland van 27 september t/m 1 oktober.
Inmiddels zijn er al versoepelingen doorgevoerd en moeten we ons nog steeds aan de 1.5.m regel
houden. Op dit moment kunnen wij niet zeggen of deze versoepelingen na de vakantie nog steeds van
kracht zijn. Met het team is afgesproken dat wij na de vakantie pas een besluit kunnen nemen of wij de
verantwoording kunnen nemen om het schoolkamp door te laten gaan. Als het door mocht gaan zullen
wij een beroep doen op uw flexibiliteit met het verzoek of de kinderen mee mogen en de snelle betaling
die dan plaats moet gaan vinden. Ook zullen wij ouders nodig hebben, dus probeer een plekje in de
agenda vrij te houden.
Gezocht:
Vrijwilligers die zich 1x per week in willen zetten voor gezinnen met (jonge) kinderen. Ben jij of ken jij
iemand die heel graag een ander gezin steunt en motiveert om weer sterker in de wereld te staan?
Meld je dan nú bij Home-Start BAR aan (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)!
Bij Home-Start krijg je een gratis training waarmee je goed wordt voorbereid op het werken binnen de
gezinnen. Daarnaast word je gedurende het traject met het gezin begeleid door professionele
coördinatoren. Home-Start vrijwilligers ondersteunen 1 keer per week een gezin op diverse gebieden,
waaronder het bieden van een luisterend oor, meedenken over opvoedingsvragen, uitbreiden van het
sociale netwerk etc*. Zeer dynamisch en nuttig werk dus!
Jouw inzet wordt zeer gewaardeerd door onze gezinnen.
Ben je nieuwsgierig geworden of heb je vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.
(*wij bieden geen schoonmaak, oppas of huiswerkbegeleiding)
Contactgegevens: Home-Start BAR
Coördinatoren Jeanette Dekker
088-2010023 / 06-35124547
j.dekker@cjgrijnmond.nl
www.home-start.nl
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