Juni

MAANDBRIEF

2019
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
3

Woensdag
4

Fruitochtend

5
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Donderdag

Vrijdag
6

Fruitochtend

7
Nelleke groep 1/2B

Juf Carina jarig
Juf Marijke jarig
(2 juni)
10

11

Inleveren loten Jantje
Beton
12

13

14

2e Pinksterdag
Alle leerlingen vrij

Compensatieweek alle leerlingen vrij
17

18
Fruitochtend

Intekenen
kindgesprekken via
Parro tot vrijdag 21
juni (zie nieuwsbrief)
24

25
Fruitochtend

19
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

26
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

20

21

Fruitochtend
Groep 7/8 (S) cool on
wheels
Groep 7/8 continue
rooster

27
Fruitochtend

Laatste dag intekenen
kindgesprekken via
Parro tot 16.00 uur
28

Juni

NIEUWSBRIEF

2019
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
Kindgesprekken:
U kunt in de week van 17 juni t/m 21 juni zich inschrijven voor de kindgesprekken, welke zullen
plaatsvinden in de week van 1 t/m 5 juli. De inschrijving zal gaan via de gespreksplanner van Parro. U
kunt zich dus inschrijven via de agenda van Parro. De ouders met meerdere kinderen op school kunnen
zich op maandag 17 juni vanaf 8.00 uur inschrijven. De overige ouders kunnen zich vanaf dinsdag 18 juni
inschrijven. De inschrijvingen zijn geopend tot vrijdag 21 juni 16.00 uur.
Nieuws uit de groepen
(S)cool on wheels:
Groep 7/8 is uitgenodigd om mee te doen aan de clinic (S)coo on wheels. (S)Cool on Wheels is een
voorlichtingsproject van Fonds Gehandicaptensport over het thema 'leven en sporten met een
handicap'. Tijdens de clinic leert een (Paralympisch) sporter met een handicap de kinderen
spelenderwijs dat als je een handicap hebt, er heel erg veel mogelijk is. "Ik begrijp nu veel beter hoe het
is om een handicap te hebben" en "De gaafste gymles ooit!" zijn veel gehoorde reacties na afloop van
een clinic. De kinderen leren én ervaren hoe het is om met een handicap te bewegen. Zij leren rijden in
een rolstoel en spelen rolstoelbasketbal. De clinic bestaat uit een theoriegedeelte in de klas en een
praktijkgedeelte in de gymzaal, samen 1 dagdeel. (S)Cool on Wheels levert een grote bijdrage aan de
positieve beeldvorming over mensen met een handicap en is een onvergetelijke ervaring!
Vooraankondiging musical gr 8:
Op maandag 15 juli zullen alle leerlingen, oud leerlingen en vrijwillige hulpouders van onze school gaan
genieten van de musical van groep 8. Dinsdagmiddag 16 juli zijn de opa’s, oma’s en andere genodigden
welkom. De leerlingen krijgen via de leerkracht hier uitnodigingen voor. Woensdagavond 17 juli is de
officiële afscheidsavond en zullen de kinderen de musical opvoeren voor alleen de ouders. Zet het vast
in uw agenda!
Ander nieuws
Warm weer:
Wanneer het warm weer is mogen de kinderen altijd een goed afgesloten flesje water op hun tafel
hebben staan. De kinderen moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat de schoolboeken en schriften niet
nat worden. Dus graag een goed afsluitbare fles of beker.
Emails in Spam:
De school verstuurd u via ParnasSys de maandbrief en overige mail. Wij horen vaak dat deze mailtjes in
de Spambox geraken. Voor alle ouders is het aan te raden om het adres van ParnasSys toe te voegen als
veilige afzender. Het adres van ParnasSys is: mailservice@mail.parnassys.net. Dit voorkomt dat mails
worden aangemerkt als SPAM. Hoe u dit als veilige afzender registreert kunt u op de volgende website
nagaan: http://veiligeafzender.nl/

