Maandbrief mei 2021
Deze maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
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Nieuwsbrief mei 2021
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.

Bedankje:
Wat ben ik met mijn verjaardag verrast door de kinderen, collega’s en ouders op het schoolplein,
maar ook in de klassen. Met geen woorden te beschrijven wat dit met mij heeft gedaan. Ik geniet
er, nu in de vakantie, nog steeds van. De kaartjes, foto’s, planten, tekeningen, lied en film in één
woord geweldig! Zoals ik al eerder aangaf een 60e verjaardag om nooit te vergeten. Nogmaals
mijn hartelijke dank!
Pauzehap en Lunch:
Graag uw aandacht voor het volgende; De kinderen krijgen voor beide pauzes behoorlijk goed
gevulde broodtrommels mee. Helaas is het voor de kinderen niet altijd mogelijk in de tijd die er
voor staat hun vele eten op te eten. De beide eet en drinkpauzes zijn 15 minuten, ervoor of erna
wordt er buiten gespeeld, voordat de lessen weer zullen hervatten. Voor de ochtendpauze is het
de bedoeling dat de kinderen een stukje fruit op di en do meekrijgen of op de overige dagen een
gezonde snack. Dus geen volle broodtrommel.
Voor de lunch geeft u mee wat uw kind thuis ook voor de lunch zou gebruiken, niet meer of
minder. Nu zien we dat, vooral de kleintjes veel meekrijgen wat de kinderen helaas niet altijd
opkrijgen. Wij zorgen ervoor dat de kinderen in alle rust kunnen eten, maar streven wel naar de
daarvoor bestemde tijd.
5-gelijke dagen:
Tot de zomervakantie zullen wij een proef draaien met het 5-gelijke dagen model. Dat betekent
dat we m.i.v. 17 mei, elke dag tot 14.00 uur naar school zullen gaan. De BSO’s zijn inmiddels
hier ook van op de hoogte gebracht. Het zal voor de kinderen en ouders wel even wennen zijn
om ook de woensdag wat langer naar school te gaan. Daarentegen zullen de kinderen wel elke
middag meer tijd hebben om te ontspannen. Na 4 weken hiermee te hebben gewerkt zullen we
in de week van 14 juni een peiling uitdoen naar de ouders. U kunt dan aangeven of u de
schooltijden van 5-gelijke dagen tot 14.00 uur prettig vindt of toch liever weer terug gaat naar het
“oude” rooster met een tussen de middagpauze (thuis of bij de TSO) en tot 15.15 uur naar
school. De uitslag van deze peiling zullen wij snel met u delen.
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Groep 1/2B:
Juf Michèle is bijna weer helemaal hersteld van haar operatie. Zij zal m.i.v. 17 mei weer te zien
zijn in de school. Wel zal zij nog niet volledig voor de groep staan. Michèle zal in een
opbouwend traject weer toe werken aan volledig de groep les geven. Voor deze opbouwperiode
zullen juf Marijke en juf Paulien de groep draaien en Michèle zal per dag steeds meer voor de
groep staan.
EU-schoolfruit:
In de week van 31 mei zullen wij voor het laatst kunnen genieten van het geleverde
EU-schoolfruit. Op dinsdag en donderdag verwachten wij dat alle kinderen fruit bij zich hebben
als kleine pauze hap. Mocht er voor deze dag onverhoopt de fruitschaal leeg zijn dan is het geen
probleem om de kinderen voor deze keer een gezonde boterham mee te geven. Het is niet de
bedoeling om koeken of ander tussendoortje te nuttigen. Wij hopen dat de kinderen genieten
van een gezond tussendoortje zoals fruit i.p.v. koek.
School op Seef:
Onze school heeft de afgelopen jaren de verkeerslessen o.a. fysiek laten plaatsvinden om de
verkeersveiligheid te vergroten. De kinderen leren allerlei fietsbehendigheden, waarmee ze al
snel in het verkeer uit de voeten kunnen. Wij stimuleren dan ook graag de kinderen op de fiets
naar school te laten gaan. Door deze manier van werken en de kinderen bewust te maken van
hun gedrag in het verkeer is aan de school het verkeersveiligheidslabel toegekend. Met trots
kunnen wij zeggen dat de commissie de volgende toelichting op het besluit heeft genomen;
OBS de Overkant in Rhoon vraagt voor de eerste keer het label aan. De school is erg betrokken en is
ambassadeur voor SCHOOL OP SEEF binnen de eigen stichting en gemeente. De schoolcontactpersoon zet
zich in om meerdere scholen te stimuleren mee te gaan doen met het programma om de verkeersveiligheid in
de schoolomgeving en verkeerseducatie te vergroten. De school heeft het programma goed geborgd en heeft
nauwe contacten met de verkeersleerkracht, de gemeente en wijkagent. Ook buurtbewoners worden
betrokken bij de verkeerslessen als deze in de straat voor de school worden gegeven. Geadviseerd wordt de
school het eerste label toe te kennen met drie 10-en! De commissie gaat hiermee van harte akkoord en
feliciteert de school met het behaalde resultaat.
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