
Maandbrief maart 2023 
Deze maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Voorjaarsvakantie 
27 februari t/m 5 maart 

27 28 1 2 3

6 7 
Fruitochtend 

20.00 uur  
GMR vergadering

8 

Middag BHV cursus 
leerkrachten (Brand) 

9 
Fruitochtend 

15.30-17.00 uur 
Home decoratie 
workshop

10 
8.30-9.15 uur 
Aanwezig 
schoolcontactpersoon 
Varun Mahabier 

- Gr 3 t/m 6 School op 
Seef  
- Gr 1/2 Techniek mid.  
- 14.30 uur OV verg.  
- Take care gr 7

13 
Groep 5 en 6  
Theater Zuidplein 

Gr 1/2 School op Seef 

14 
Fruitochtend 

Meester Erik jarig en 
viert het in de klas 

19.30 uur  
MR vergadering  

15 

Gr 7 School op Seef 

Middag BHV cursus 
leerkrachten (EHBO)

16 
Fruitochtend 

Gr 6 en 8 
Techniekmiddag

17 
8.30-9.15 uur 
Aanwezig 
schoolcontactpersoon 
Varun Mahabier 

- Gr 5 en 7 
Techniekmiddag 
- Opschoondag gr 7 en 
8 
- Take care gr 7
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Nieuwsbrief maart 2023 
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon. 

20 

Studiedag 

Alle 
leerlingen vrij

21 
Fruitochtend 

Gr 1/2  
Theater Zuidplein 

22 
9.15 uur KIJKkunst  
gr 5 en 6  
“de Nachtreis” 

23 
Fruitochtend 

24 
8.30-9.15 uur 
Aanwezig 
schoolcontactpersoon 
Varun Mahabier 

- Grote crea 
- Take care gr 7

27 28 
Fruitochtend 

Meester Leon jarig en 
viert het in de klas 

29 
Gr 3/4 Grote Semsom 
rekendag  
Gr 1/2, 5 t/m 8 Grote 
Rekendag 
"De afvalparade"

30 
Fruitochtend 

31 
8.30-9.15 uur 
Aanwezig 
schoolcontactpersoon 
Varun Mahabier 
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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. 

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 voelen in het verkeer. Heeft u een uurtje tijd om de leerkracht te 
ondersteunen tijdens deze lessen dan zijn wij daar erg blij mee. 
De leerlingen moeten op de dag dat ze aan de beurt zijn op hun fiets naar school komen, zodat 
zij goed met de verkeersles mee kunnen doen.  

Vrijwillige Ouderbijdrage; 
Ongetwijfeld bent u bekend met de oudervereniging of heeft u uit de schoolgids vernomen 
dat de oudervereniging de jaarlijkse activiteiten organiseren zoals het sinterklaas-, kerst-, 
voorjaars- en eindejaarsfeest. Daarnaast draagt de Oudervereniging financieel bij aan alle 
activiteiten die niet behoren tot het primaire proces van de school, zoals de kosten voor iets 
lekkers bij de Koningsspelen/ sportdag groep 8, Grote Crea, theaterbezoek, afscheid groep 8 
en nog veel meer. 
De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 €40,00. Helaas hebben wij 
gemerkt dat dit bedrag in deze dure tijd niet voor iedereen meer op te brengen is. De 
Oudervereniging probeert zoveel mogelijk met de inkomsten van dit schooljaar de activiteiten 
te kunnen blijven organiseren. Helaas merkt de Oudervereniging ook dat alles duurder is 
geworden. De Oudervereniging zal ook keuzes moeten maken door de activiteiten wellicht wat 
soberder te organiseren. Wij hopen hiervoor op uw begrip. 
Is het U ontschoten om de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen dan hierbij de 
gegevens waarop U €40,00 kunt over maken. NL21 INGB 0009317462 t.n.v. Ouderraad de 
Overkant  

Lege batterijen; 
OBS De Overkant doet mee aan het inzamelproject van Stibat. Leerlingen, ouders, familieleden 
en leerkrachten kunnen op school lege batterijen inleveren. De inzamelton staat bij de voordeur 
hoofdingang.  Het is goed voor het milieu, want lege batterijen zitten nog vol waardevolle 
metalen zoals ijzer, lood, zink en mangaan. Daar worden weer nieuwe producten van gemaakt. 
Fietsen, brilmonturen, pannen, bestek, leidingen of dakgoten... en nog veel meer.  
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