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

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Meivakantie
t/m 8 mei
2

9

3

4

10

11
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Laatste les Cambrigde
Engels Plus project

19.30 uur OV verg.

OPO dag

Fruitochtend
OPO dag

16
Groep 7 en 8
Bezoeken het Theater
“Het Kruispunt”.

17

Fruitochtend

6

12

13

Fruitochtend

18
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

5

19

20
gr 7 Praktisch
verkeersroute oefenen
gr 8 van 8 naar 1

26

27

Fruitochtend

Juf Nancy groep 6

23

24

Fruitochtend

gr 1/2 Pop up
verkeersplein
gr 3 Educatieve
verkeerswandeling
gr 4 Fietstochtje door
Rhoon
gr 5
Verkeersspeurtocht
gr 6 Educatieve
fietstocht
25
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Hemelvaartsdag
Alle leerlingen vrij

Alle leerlingen vrij

19.30 uur MR verg.
30

31

Fruitochtend
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1
8.30-9.15 uur
Aanwezig
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Jeffrey Warnaar

2
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Nieuwsbrief mei 2022
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
OPO dag:
Deze dag is bedoeld om meer mensen naar het mooie vak van onderwijs te trekken. Dit om het leerkrachtentekort
wellicht voor onze Stichting hiermee teniet te doen of beheersbaar te maken. Dus ben je een een (toekomstige)
leerkracht, directeur, vakspecialist, onderwijsassistente met passie voor ons mooie vak? Wil jij eens ongedwongen
in onze prachtige scholen snuffelen? Of weet je al dat je een volgende stap wil zetten in je ontwikkeling?
Dan nodigen wij jou graag uit voor een snuffeldag op dinsdag 10 mei of donderdag 12 mei of kom langs voor
een informele borrel na schooltijd en ontmoet de medewerkers van alle scholen.
(di) 10 mei: 10:00-14:00 | 15:30-17:30
(do) 12 mei: 10:00-14:00 | 15:30-17:30
Wellicht heeft u in uw kennissenkring leerkrachten die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, breng hen dan op
de hoogte van de mogelijkheid om deze 2 dagen de sfeer te proeven op alle scholen binnen ons Stichting OPO
Albrandswaard.
MR deelraad obs De Overkant;
Het is een tijdje stil geweest omtrent de MR in de nieuwsbrief, maar er is ondertussen genoeg gebeurd. De laatste
notulen staan op de website MR - obs De Overkant, zodat u weet wat er allemaal speelt.
We zijn erg trots op de resultaten vanuit de midden toetsen (CITO M-toetsen) die de school behaald heeft. De
school zet de mooie lijn door die is ingezet naar aanleiding van het verbeterplan van een aantal jaren geleden. In
de laatste vergadering is er o.a. gesproken over de algemene gang van zaken (financieel, organisatorisch en
onderwijskundig) en heeft de MR input gegeven voor de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs).
Voorstellen stagiaire schoolcontactpersoon:
Mijn naam is Sara en loop stage bij het wijkteam van Albrandswaard.
Ik studeer HBO social work op hogeschool Rotterdam en zit momenteel in mijn derde jaar.
Al vanaf begin september loop ik met Jeffrey mee met zijn rol als schoolcontactpersoon op OBS de Overkant.
De afgelopen maanden heb ik al een aantal kind gesprekken gevoerd met een paar leerlingen.
Misschien komen we elkaar nog wel tegen de komende periode J
Voorstelling “The Match” groep 7 en 8:
Technische hoogstandjes, spannende duels, oplopende emoties en herhalingen in slowmotion. The Match is een
gedanste voetbalwedstrijd. Alle facetten van een voetbalwedstrijd worden met een humoristische knipoog in dans
verbeeld. De voorstelling behandelt thema’s als sportief gedrag, winnen, verliezen en omgaan met conflicten.
Herkenbaar en spannend tot de laatste minuut voor jongens én meisjes.
Praktische verkeersactiviteiten gr 1 t/m 8:
Op woensdag 18 mei zullen de leerlingen van groep 1 t/m 6 verschillende verkeersactiviteiten van school op Seef
gaan doen. De kleuters zullen met hun eigen fiets Op het schoolplein ervaring opdoen met duidelijk herkenbare
straat/rotondes en andere verkeerstekens. Er zal een ‘werkplaats’ zijn waaraan er aan een fiets of een kar
geschroefd kan worden en banden opgepompt. Groep 3 zal een educatieve verkeerswandeling hebben met als
thema: juiste plaats op de stoep, lopen in de groep, oversteken bij een zebrapad, bij een kruispunt, bij
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geparkeerde auto’s. Groep 4 zal gaan fietsen in een lange sliert. Er worden afspraken gemaakt over: fietslengte
afstand, vooruit kijken, veters vast, snelheid aanpassen, niet inhalen e.d..Groep 5 heeft een
Verkeersbordenspeurtocht in Rhoon. De klas fietst in een lange sliert naar Rhoon, parkeert de fietsen op centraal
plekje en daarvandaan zullen de leerlingen verkeersborden gaan zoeken. Groep 6 zal een educatieve verkeers
tocht maken.
Op vrijdag 20 mei zullen de leerlingen van groep 7 hun route fietsen voor het praktisch verkeersexamen (21 juni)
en groep 8 zal gaan fietsen naar een aantal VO scholen en bespreken welke verkeerssituaties zij onderweg
tegenkomen.
U zult begrijpen dat deze week ook veel hulpouders gevraagd worden om ons te helpen bij deze activiteit ter
bevordering van de verkeersveiligheid van uw kind(eren).
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