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

Dinsdag
31

Woensdag
1

Fruitochtend

Donderdag

Vrĳdag

2
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

3

Fruitochtend

4
Juf Nelleke groep 3

Informatieavond
ouders groep 5

Juf Marĳke jarig
7

8

Fruitochtend
Schoolfotograaf

9
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar
Juf Marĳke gr 6/8

14

15

Juf Nancy gr 1/2A

Fruitochtend

Juf Simone
verhuisverlof

Juf Marĳke 1/2A

Juf Janneke groep 4

Juf Simone
verhuisverlof

Juf Marĳke groep 7

Juf Janneke groep 4
21

22

Fruitochtend
Groep 5
Verkeersspeurtocht
(ﬁets mee)

28

29

Fruitochtend
Groep 7
verkeersexamen

📞

23
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

30
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Sportdag n=bĳ de
RWA (zie nieuwsbrief)
alle leerlingen tot
12.00 uur
17

18

Studiedag

Studiedag

Alle leerlingen
vrĳ

Alle leerlingen
vrĳ

24

Fruitochtend

25
Albrandswaardse
sportdag groep 8
(als deze datum ook
echt klopt)
Informatie hierover
volgt via Erik

1

Fruitochtend
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11
Juf Nelleke groep 4

Grote Rekendag

Groep 7 oefenen
verkeersexamen
(ﬁets mee)

Deze week
Rapportgesprekken

16
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

10

Fruitochtend

2

Nieuwsbrief juni 2021
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Eindcito groep 8:
Met trots kunnen wĳ u vertellen dat de leerlingen van groep 8 een heel goede eindcito hebben
gemaakt. De 9 leerlingen uit de groep hebben een gemiddelde van 547,2 behaald. Dit is ver boven het
landelĳk gemiddelde 534,5. Zoals u weet heeft de inspectie vorig jaar aangegeven vertrouwen in de
school te hebben. We hebben met elkaar als team laten zien dat de weg die wĳ 2 jaar geleden zĳn
ingeslagen een effectieve manier is om ons onderwĳs te verbeteren en/ of te verfĳnen. Het EDI model
en de coöperatieve werkvormen bieden rust, structuur en duidelĳkheid. Daarnaast is er een
huiswerkbeleid gekomen, er worden eisen gesteld, verantwoordelĳkheid van de kinderen voor het eigen
werk gegeven en goede afspraken binnen het team gemaakt, waardoor er verbeterde doorlopende
didactische leerlĳn is gekomen. Dit alles draagt zeker bĳ aan de resultaten die nu te zien zĳn in alle
groepen, zelfs binnen de 2 Lockdown periodes. Daarin willen wĳ natuurlĳk ook de ouders bedanken
voor hun inzet om ons onderwĳs te ondersteunen tĳdens deze vervelende periode.
Verder zĳn wĳ vooral heel trots op onze 9 leerlingen van groep 8 die in deze tĳd hebben laten zien wat
zĳ in hun mars hebben.
Eten en drinken lunchpauze:
Het eten en drinken tĳdens de lunchpauze verloopt prima. Er zĳn kinderen die in hun lunchdoosje ook
een snoepje vinden. Bĳ de kleuters geeft dat nog wel eens scheve gezichten, omdat deze leeftĳdsgroep
dat nog niet kan scheiden en het moeilĳk vindt om te accepteren dat andere kinderen wel iets
meenemen en zĳ niet. Het verzoek is om in deze groep het snoep achterwege te laten. Bĳ de andere
groepen speelt dit minder, maar wĳ stimuleren dit natuurlĳk niet.
Schoolfotograaf:
Dinsdag 8 juni zullen de leerlingen van onze school op de foto gaan. Er zullen klassenfoto’s en
portretfoto’s gemaakt worden. Natuurlĳk zullen wĳ de RIVM maatregelen in acht blĳven nemen. De
fotograaf zit op een grote afstand van de leerlingen, dus voor het maken van de foto’s geen probleem.
Broertjes en zusjes die op school zitten gaan onder schooltĳd samen op de foto. De achtergrond van de
foto zal dit jaar “lichtblauw” zĳn.
Verkeersﬁets speurtocht gr 5 en verkeersexamen gr 7 :
Dinsdag 22 juni zullen de leerlingen van groep 5 een verkeersspeurtocht ﬁetsen. Alle leerlingen moeten
deze dag met de ﬁets naar school komen.
Deze dag zullen ook de leerlingen van groep 7 hun praktisch verkeersexamen hebben. Ook deze
leerlingen moeten op de ﬁets naar school. U heeft op 19 maart een mail gekregen met eisen waaraan
de ﬁets moet voldoen, voordat de kinderen aan het examen mogen deelnemen. Graag de ﬁetsen nog
controleren.
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Rapportgesprekken:
U kunt zich in de week van 28 juni t/m 2 juli zullen de rapportgesprekken plaatsvinden. Hiervoor kunt u
via de gespreksplanner van Parro inschrĳven. De inschrĳving voor broertjes en zusjes zal op maandag 21
juni om 8.00 uur openstaan. Vanaf dinsdag 22 juni 8.00 uur kunnen overige ouders het gesprek
inplannen voor hun kind. Op 25 juni om 22.00 uur zal er niet meer mogelĳk zĳn om in te schrĳven.
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 wel zorg voor dragen dat de schoolboeken en schriften niet nat
worden. Dus graag een goed afsluitbare ﬂes of beker. Graag de kinderen thuis insmeren met
zonnebrand, dan zĳn ze in ieder geval enigszins beschermd.
EU Schoolfruitproject:
Op vrĳdag 4 juni zal het EU schoolfruit project stoppen. We kunnen terugkĳken op ruim 20 weken lang
elke woensdag, donderdag en vrĳdag genieten van vers fruit. Natuurlĳk gaan wĳ nog steeds verder met
de eerdere afspraken die wĳ over fruit hebben gemaakt. Dat zal zĳn dat u zelf de kinderen op dinsdag
en donderdag fruit meegeeft naar school. Een boterham met hartig is op deze dagen ook mogelĳk.
Grote Rekendag:
Woensdag 23 juni zullen alle leerlingen van onze school aan “De Grote Rekendag” meedoen. Deze dag
is meestal in maart, maar wegens de Corona onzekerheden hebben wĳ ervoor gekozen om deze
activiteit uit te stellen.
DE 19e Grote Rekendag heeft als thema “Op Rekenreis”. Het doel van de dag is de kinderen te laten
ervaren hoe leuk rekenen eigenlĳk is. Er zullen allerlei leuke manieren worden aangedragen om de
kinderen spelenderwĳs en ontdekkend het rekenen laten ervaren.
Sportdag:
Op donderdag 10 juni 2021 houden wĳ op de korfbalvelden van RWA onze jaarlĳkse sportdag. De
kinderen moeten deze dag om 8.30 uur aanwezig zĳn bĳ de velden van RWA. De sportdag begint om
8.40 uur. Uw kind moet zich melden op het sportveld bĳ zĳn/haar groepsleerkracht. De ingang die open
is, bevindt zich bĳ de parkeerplaats. U als ouder mag zich niet binnen de hekken bevinden in verband
met de corona maatregelen.
Uw kind moet voor deze dag zĳn/haar pauzehap en drinken in een rugzak bĳ zich hebben.
De sportdag eindigt om 12.00 uur en daarna zĳn de kinderen vrĳ. De groepsleerkracht zal uw kind naar
de uitgang aan de kant van de parkeerplaats brengen. Als uw kind in groep 1 t/m 6 zit en alleen naar
huis mag, dit graag via een e mail doorgeven aan de eigen leerkracht.
17 en 18 juni studiedagen:
Zoals eerder aan u is doorgeven via een e mail van 3 maart jl. zal de compensatie week gedeeltelĳk niet
doorgaan. De compensatiedagen van 14, 15 en 16 juni komen de kinderen gewoon naar school.
17 en 18 juni blĳven voor de kinderen staan als vrĳe dagen en voor de leerkrachten blĳven deze dagen
studiedagen.
Het kan zĳn dat u voor deze juni week iets heeft geboekt, wilt u dat nog aan de leerkracht van uw kind
doorgeven?
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