Maart

MAANDBRIEF

2020
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
2

Luizencontrole
gr 1 t/m 4

Woensdag

Donderdag

3

4

Fruitochtend

Fruitochtend

Kijkkunst gr 7/8
“Romeo is op Julia &
Layla op Majnun

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Vrijdag
5

Fruitochtend

6
Fruitochtend
Praktijkles verkeer
gr 5 t/m 8
“Fietskunsten”

gr 6 les van Suzanne
gr 5 les van Marijke
Luizencontrole
gr 5 t/m 8

Groepsbezoeken EDI
9

10
Fruitochtend

Groepsbezoeken EDI
11

Fruitochtend

12
Fruitochtend

13
Fruitochtend

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Praktijkles verkeer
gr 3 en 4 “Fietskunsten”

Teamuitje
Gr 1/2 Ballenbak
16
Kijkkunst gr 5/6
Vertel Theater “De
verdwaalde Viking”
Géén HVO/Godsdienst

17

18

Fruitochtend

Fruitochtend

Theater Zuidplein
bezoek gr 3/4
“Ayse en de verliefde
wolk”

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

19
Fruitochtend

20
Fruitochtend
Opschoon middag
gr 6/8 (viooltjes
planten)

gr 1/2 “Educatieve
verkeerswandeling”

15.45 uur teamverg.

gr 7 “Dode Hoekles”

gr 4 les in de hal
23

24

25

Compensatie dag

Fruitochtend

Alle leerlingen vrij

17.00 uur OV verg.

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

20.00 uur GMR verg.

GROTE REKENDAG

30

31

Praktische
verkeerslessen
gr 3 t/m 7

27
Fruitochtend
Grote crea

15.45 uur
Teambijeenkomst EDI
1

Fruitochtend

19.30 uur MR verg.

26
Fruitochtend

2
Fruitochtend

3
Fruitochtend

Maart

NIEUWSBRIEF

2020
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:
Vakantieregeling 2020-2021:
Herfstvakantie:
za. 17-10-2020 t/m zo. 25-10-2020
Kerstvakantie:
za. 19-12-2020 t/m zo. 03-01-2021
Voorjaarsvakantie:
za. 20-02-2021 t/m zo. 28-02-2021
Pasen:
vr. 02-04-2021 t/m ma. 05-04-2021
Meivakantie
za. 01-05-2021 t/m zo. 16-05-2021
Pinksteren:
zo. 23-05-2021 t/m ma. 24-05-2021
Zomervakantie:
za. 17-07-2021 t/m zo. 29-08-2021
Nieuws uit de groepen
KijkKunst:
“Romeo is op Julia & Layla op Majnun”: Romeo en Majnun zijn twee jongens uit twee wereldberoemde legendes. Beiden zijn op
zoek naar hun grote liefdes en beide jongens zijn op de vlucht omdat hun liefde hen verboden wordt. Hun ideeën en de werelden
waar ze vandaan komen verschillen, maar ze begrijpen elkaar als geen ander. Romeo strandt met zijn kapotte brommer bij de
schuilplaats van Majnun. Met gedichten en gitaren brengen zij hun Julia en Layla tot leven, vol passie, onhandigheid en
haantjesgedrag.
“De verdwaalde Viking”: Thomas is tien en woont in Zwartbult, een klein dorp aan een rivier. Orde en rust staan hoog in het
vaandel van de burgemeester. Een dik boek vol regels houdt het dorp stevig in de greep. Tot op een warme lentedag een Viking aan
komt varen. Hij stapt uit en blijft… Thomas gloeit van opwinding, maar het dorp wordt bang. Wat moet die engerd hier? De
verdwaalde Viking is een mysterieuze, humoristische en spannende vertelvoorstelling over vertrouwen en vooroordelen.
School op Seef:
Er zijn weer veel Praktische verkeersdagen voor alle groepen deze maand (zie rooster maandbrief).
Wij hopen weer veel hulp te mogen krijgen van ouders.
• Groep 1/ 2 gaan een “Educatieve verkeerswandeling” doen met als thema’s: recht oversteken, bij een zebrapad, met
behulp van klaar-overs, kruispunt.
• Groep 3/4 doen een wandeling met als thema’s: juiste plaats op de stoep, lopen in de groep, oversteken bij een zebrapad,
bij een kruispunt, bij geparkeerde auto’s.
• Groep 3/4 zullen fietskunsten moeten laten zien (eigen fiets mee): fietssnelheid aanpassen en noodstop, reageren op een
signaal, ritsen en inhalen.
• Groep 5 t/m 8 zullen fietskunsten moeten laten zien (eigen fiets mee): samen slalom fietsen, samen van rijbaan
verwisselen, langs een obstakel fietsen en inhalen
• Activiteit 3: langs een obstakel fietsen en inhalen
• Groep 5 gaat een verkeersbordenspeurtocht doen.
• Groep 6 gaat een educatieve fietstocht doen (eigen fiets mee)
• Groep 7 gaat oefenen voor het praktisch verkeersexamen (eigen fiets mee)
Ander nieuws
Parkeren:
De gemeente is afgelopen week begonnen met het weghalen van de bomen op de Hovenier. Hierdoor is de toegangsweg naar
school niet toegankelijk voor verkeer. Gelukkig parkeren al veel ouders op het parkeerterrein achter de school, hiervoor onze grote
dank. Voor de ouders die hier nog geen gebruik van maken, er is een groot parkeerterrein achter “Het Wapen van Rhoon”. De
kinderen kunnen hiervandaan veilig het bruggetje over naar school. Vast bedankt!
Ouderbijdrage:
Namens de OV bedanken wij de vele ouders die de ouderbijdrage hebben overgemaakt. Er komen nog een aantal feesten waarvoor
wij uw bijdrage hard nodig hebben. De kinderen die na januari zijn gestart hoeven maar €20,- te betalen. Mocht het betalen van de
Ouderbijdrage aan uw aandacht zijn ontsnapt dan hier nog de gegevens om het geld over te maken:

Oudervereniging obs de Overkant op Rekeningnummer: NL21 INGB 0009317462

