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MAANDBRIEF

2019
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

Woensdag

Donderdag

1

Vrijdag

2

3

9

10

Meivakantie
6

7
Fruitochtend

8
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpers.
Jeffrey Warnaar

Fruitochtend

Luizencontrole
13
Juf Carine & juf
Wendy vieren hun
verjaardag in de
klas.

14
Fruitochtend

15
8.30-9.15 uur
Fruitochtend
Aanwezig
schoolcontactpers.
Jeffrey Warnaar

Grote Crea
We hebben nog wat
hulp nodig,
zie Parro app
16
17

19.30 uur MRvergadering
20

22
23
24
8.30-9.15 uur
Fruitochtend
Aanwezig
schoolcontactpers.
“Verkiezingen
Jeffrey Warnaar
Europees
Parlement”
Stembureau in de
Schoolfotograaf
hal.
27
28
29
30
31
Fruitochtend
8.30-9.15 uur
Aanwezig
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
3-daagse groep 8
3-daagse groep 8
schoolcontactpers.
Jeffrey Warnaar
Hemelvaartsdag
Gr 7 in gr 3 of 4/5
Juf Marijke gr 7
3-daagse groep 8
Meester Leon afw.
Meester Leon afw.
Juf Kimber gr 5/6
Juf Miranda gr 5/6
Juf Marijke gr 7
Juf Simone gr. 1/2B
Juf Wendy afw.

21

Fruitochtend
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NIEUWSBRIEF

2019
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
Schoolfruit:
Op 19 april is het EU schoolfruitproject gestopt. We kunnen terugkijken op 20 weken lang dinsdag,
woensdag en donderdag genieten van vers fruit. Natuurlijk gaan wij nog steeds verder met de eerdere
afspraken die wij over fruit hebben gemaakt. Wij zullen altijd op dinsdag en donderdag een fruitochtend
hebben. U moet nu zelf zorgen dat de kinderen fruit mee naar school nemen. Een boterham met hartig
meenemen naar school mag ook. Wij geloven echter dat iedereen wel iets van fruit lust, na onze ervaring
met het EU schoolfruit project.
Nieuws uit de groepen
3-daagse groep 8:
De kinderen van groep 8 zullen van 27 t/m 29 mei a.s. 3 dagen met elkaar naar Wekerom gaan. Carina zal op
maandag meegaan. Wendy, Leon en Nelleke zullen de kinderen maandag t/m woensdag begeleiden.
Verkeersexamen groep 7:
Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor hun theoretisch en praktisch verkeersexamen. Van harte
gefeliciteerd! Blijf alles in de praktijk volhouden.
Eind cito groep 8:
De leerlingen van groep 8 zullen binnenkort de uitslag horen van hun Cito eindtoets. De uitslag wordt in
week 20/21 verwacht. Zodra wij de uitslag weten zullen wij dat naar de kinderen en ouders communiceren
Ander nieuws
Schoolfotograaf:
Vrijdag 24 mei zullen de leerlingen van onze school op de foto gaan. Er zullen klassenfoto’s en portretfoto’s
worden gemaakt. Broertjes en zusjes die op school zitten gaan onder schooltijd samen op de foto. Ook zal er
gelegenheid zijn om met de broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten (samen) op de foto te gaan.
Dit zal dan alleen om 15.15 uur plaatsvinden. De achtergrond van de foto zal dit jaar een “bakstenen“
achtergrond zijn.
Schoolfotograaf groep 7/8:
De leerlingen van groep 8 gaan altijd samen met het hele team op de foto. Dat willen we graag om 13.00 uur
doen. Aansluitend zal de klassenfoto van groep 7/8 gemaakt gaan worden.
Wij verzoeken u dan ook de kinderen om 13.00 uur naar school te laten komen. Omdat wij eerder starten
deze middag, zullen de kinderen om 15.00 uur mogen zij worden opgehaald of naar huis gaan.
BSO Smallsteps:
M.i.v. 12 mei t/m 1 september zullen de kinderen van de BSO Smallsteps bij ons na schooltijd in de school
aanwezig zijn. Dit i.v.m. een verbouwing van de eigen BSO ruimte.
Schoolkamp: Binnenkort kunt u zich inschrijven om als hulpouder mee te gaan op kamp van 16 t/m 20 sept.

