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

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart
28
7

1

2

8

9
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Fruitochtend
S(cool) on wheels
gr 6 t/m 8

14

15

"School op Seef"

Fruitochtend

Educatieve
verkeerswandeling
gr 1/2

Erik viert zijn
verjaardag in de groep

16
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

3

4

10

11

Fruitochtend

"School op Seef"

Sporthal dicht i.v.m.
vaccineren
De Gymles zal buiten
gegeven worden.

Praktische
verkeerslessen voor de
groepen 3 t/m 7

17

18

24

25

31

1

Fruitochtend

19.30 uur
Mr vergadering

meester Erik jarig
21

22

Fruitochtend
Studiedag

Alle leerlingen
vrij

28

29

Fruitochtend

meester Leon jarig

23
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

30
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar
Grote Rekendag
"Bouwavonturen"
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Fruitochtend
14.30 uur
!e skateboardles

Fruitochtend

Leon viert zijn
verjaardag in de groep
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Nieuwsbrief maart 2022
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.

Frisse start;
De voorjaarsvakantie zit er weer op. Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een
welverdiende vakantie. Het weer zat gelukkig goed mee, waardoor iedereen weer gezonde
energie heeft op kunnen doen.
Corona Maatregelen:
Zoals bekend zijn een aantal maatregelen afgeschaft. In openbare ruimtes is het dragen van
mondkapjes niet meer verplicht. De leerkrachten en leerlingen hoeven vanaf maandag 7 maart
geen mondkapje meer te dragen in school.
Wij blijven wel erg voorzichtig met het ontvangen van externen in de school. Zij mogen een
mondkapje dragen als zij zich daar prettig bij voelen, wij zullen het niet meer verplicht stellen.
We zullen de maatregelen van brengen en halen nog even handhaven, graag de ouders nog
niet op het schoolplein. De besmettingen zijn op dit moment nl. weer opgelopen en daarom
zijn we nog erg voorzichtig, zodat we een mogelijke uitbraak buiten de schooldeur kunnen
houden.
De hygiënemaatregelen blijven in iedere klas onverminderd van kracht.
Zelftesten:
Wees nog steeds voorzichtig! Wij verzoeken u de leerlingen van groep 6 t/m 8 nog steeds 2x
per week te testen. Zij zullen elke vrijdag 2 zelftesten meekrijgen om te voorkomen dat er een
uitbraak zal zijn. Fijn dat iedereen in de voorgaande weken zijn medewerking hieraan heeft
gegeven en wij hopen dat iedereen deze medewerking blijft geven.
S(cool) on Wheels:
(S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject over het thema “leven en sporten met een
handicap”. De clinic bestaat uit een theoriegedeelte in de klas en een praktijkgedeelte in de
sporthal. De clinic wordt verzorgd door een (Paralympische) sporter met een lichamelijke
handicap en is gesponsord door AON in samenwerking met het fonds gehandicaptensport.
Sporthal;
De sporthal zal een aantal keer gesloten zijn i.v.m. vaccineren. Wij zullen hier alleen op 10 maart
hinder van hebben. De leerlingen van groep 3 zullen deze dag om 8.30 uur in de klas worden
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verwacht. Zij zullen later op de ochtend met de leerkracht naar de "Panna Kooi" gaan waar de
gymleerkracht een sportactiviteit heeft uitgezet. De groepen 4 en 5 zullen later op de ochtend
ook met de leerkracht hier naartoe gaan. Gymkleding is dus niet nodig. Wel zou het fijn zijn als
de kinderen deze dag kleding aan hebben waarin zij buiten kunnen rennen, springen, klimmen
e.d.
Verkeerslessen;
De verkeerslessen staan deze maand weer gepland. Deze praktische verkeerslessen zullen
alleen plaats kunnen vinden als er hulpouders zijn. Door deze praktische verkeerslessen zien wij
dat de leerlingen zich veel zelfstandiger en flexibeler in het verkeer kunnen begeven en
hierdoor zullen zij zich veiliger in het verkeer kunnen bewegen. Heeft u een uurtje tijd om de
leerkracht te ondersteunen tijdens deze lessen dan zijn wij daar erg blij mee.
De kinderen van groep 3 t/m 7 moeten deze dag op hun fiets naar school komen, zodat zij
goed met de verkeersles mee kunnen doen.
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