
Maandbrief juni 2022
Deze maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
30 31

Fruitochtend
1

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

2
Fruitochtend

3

6
2e Pinksterdag

Alle leerlingen vrij

7
Fruitochtend

Compensatiedag

Alle leerlingen vrij

8
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Erik en Evelien afwezig
i.v.m. 3-daagse gr 8

Juf Simone gr 7
Juf Kelly gr 6

3-daagse Overloon
groep 8

9
Fruitochtend

Erik en Evelien afwezig
i.v.m. 3-daagse gr 8

Juf Marijke gr 7
Juf Nancy groep 6

3-daagse Overloon
groep 8

10
Theatervoorstelling
groep 1/2
“De Boekeling”

Erik en Evelien afwezig
i.v.m. 3-daagse gr 8

Juf Marijke groep 7
Juf Miranda groep 6

3-daagse Overloon
groep 8

13 14
Fruitochtend

19.30 uur MR
vergadering

15 16
Fruitochtend

Schoolfotograaf

17

Scholentoernooi
groep 8

20 21
Fruitochtend

Bezoek wijkagent in
groep 6 en 7

Praktisch
verkeersexamen gr 7

22
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

23
Fruitochtend

24
8.30 -9.30 uur
Ouderpanel

Gastles social Media
groep 7 en 8

27

Rapportgesprekken

28
Fruitochtend

Rapportgesprekken

29
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Rapportgesprekken

30
Fruitochtend

Rapportgesprekken

1

Schoolreis
Drievliet
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Nieuwsbrief juni 2022
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.

Groepsverdeling schooljaar 2022-2023:
- groep 1/2  Juf Barbra (ma, di) en juf Nancy(wo, do, vr)
- groep 3/4 Juf Lieneke
- groep 5 Juf Simone (ma, di, do en vr)  Juf Marijke (wo)
- groep 6 Meester Leon (ma, di tot 12.30 uur, wo, do, vr) Juf Paulien of meester Sergio (di vanaf 12.30 uur)
- groep 7 Meester Erik
- groep 8 Juf Evelien
- Marijke zal op dinsdag extra hulp bieden aan de leerlingen die dit nodig hebben.
- Paulien zal op maandag en dinsdag ingezet worden als ondersteuning in alle groepen.
- Sergio zal ma t/m vr ingezet worden als ondersteuning in alle groepen.
- Miranda - IB op di middag, do en vr
- Nelleke ma middag, di, do en vr

Eindcito groep 8:
Met trots kunnen wij u vertellen dat de leerlingen van groep 8 een heel goede eindcito hebben gemaakt. De
18 leerlingen uit de groep hebben een gemiddelde van 546,1 behaald. Dit is ver boven het landelijk
gemiddelde wat 535,2 is.
De effectiviteit van ons onderwijs laat ook nu weer zien dat we nog steeds op de goede weg zijn en ons
onderwijs blijven verbeteren en verfijnen. Het EDI model en de coöperatieve werkvormen bieden rust,
structuur en duidelijkheid. Ons huiswerkbeleid werpt ook nog steeds zijn vruchten af, er worden eisen
gesteld, verantwoordelijkheid van de kinderen voor het eigen werk gegeven en goede afspraken binnen het
team gemaakt. Dit alles draagt zeker bij aan de resultaten die te zien zijn in alle groepen. Fijn dat ouders
onze manier van onderwijs ondersteunen, zodat wij met elkaar het beste uit het kind kunnen halen.

Schoolkamp 2022-2023:
Door alle corona maatregelen is het ons al twee jaar niet gelukt om met onze leerlingen op schoolkamp te
gaan. Dit tot grote teleurstelling van de kinderen, leerkrachten en ouders. Gelukkig zullen wij in de week van
12 t/m 16 september weer naar het ons bekende Esbeek gaan om heerlijk te genieten van de traditie van de
Overkant, “het schoolkamp”. U krijgt z.s.m. het aanmeldformulier om uw kind op te geven.

Schoolreis “Drievliet”:
Als alternatief van deze 2 schoolkamp loze jaren hebben wij bedacht om op vrijdag 1 juli met alle kinderen
van de Overkant op schoolreis te gaan naar “Drievliet”. Dit jaar wordt dit ons eindejaarsfeestje. Bij een
feestje hoort het zo dat je wordt uitgenodigd, dat betekent dat alle kinderen meegaan, de school betaald de
schoolreis. We hebben in overleg met het team en de OR besloten om het geld wat gereserveerd stond voor
het schoolplein hier onder meer voor te gebruiken. Door alle Corona maatregelen is het aanvragen van
subsidies voor het schoolplein stil komen te liggen en wij vinden dat de kinderen met hun geleverde actie
ook iets voor terug moeten krijgen. Dit geld zal dus goed besteed worden in een gezellige afsluiting van het
schooljaar. Het overige bedrag zal in samenwerking met de Oudervereniging door school worden betaald.
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Wij hopen dat alle leerlingen deze dag mee mogen en dat we gaan genieten in het park “Drievliet”.
Vlak voor deze schoolreis krijgt u van ons de verdere details over wat er meegenomen moet worden en alle
tijden e.d.
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