Maandbrief november 2020
Deze maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Maandag

Dinsdag
2

Woensdag
3

Fruitochtend
Start
voortgangsgesprekken

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Nationaal
schoolontbijt gr 3
(ontbijt de
burgemeester ook
mee?)

9

Donderdag

10

Bezoek Groep 8
Penta College
(Paulien groep 6)

11
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Start EU
schoolfruitproject

17

Fruitochtend
8.30-9.15 uur
Ouderpanel

18
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Marijke gr 6/8
24

Fruitochtend

19.30 uur MR
vergadering
30
Ochtend Nelleke gr 5

Paulien middag
gr 1/2B
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Take Care gr 7/8

12

Fruitochtend

13
Nelleke gr 4
Take Care gr 7/8

25
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Zaterdag 14-1;
Aankomst Sinterklaas
in Nederland

Voorstelling gr 3 t/m 8
“Mad science”

19

Fruitochtend

20
Nelleke gr 5

gr 1 en 2
“ School op Seef”
gr 3, 4 en 5
“ School op Seef”
(fietsen mee)
26

Fruitochtend

27
Nelleke gr 3

Marijke gr 7
1

Fruitochtend

6

Fruitochtend

Lootjes trekken
gr 5 t./m 8

19.00 uur Vergadering
Oudervereniging

23

5

Paulien middag groep
1/2A

Fruitochtend

16

Vrijdag

4

2
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

3

Fruitochtend
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4
Sinterklaas bezoekt
school
Continurooster tot
14.00 uur

Nieuwsbrief november 2020
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.

Schoolfruit:
Vanaf week 46 (9 nov.) gaan wij 20 weken lang van start met het EU-schoolfruitprogramma.
Deze periode krijgen wij als school voor onze leerlingen 3x per week verse porties groenten en
fruit waarbij wij als school een bijdrage leveren aan de gezondheid van onze leerlingen. Op
school zijn wij al gewend aan de vaste fruitdagen op dinsdag en donderdag. Op woensdag,
donderdag en vrijdag zal er van het EU fruit programma ook fruit worden uitgedeeld. U kunt
ervoor kiezen om zelf fruit mee te geven, maar uw kind krijgt ook van ons fruit. Wij hopen op
veel variatie aan groenten en fruit en wensen de kinderen lekkere verrassingen toe.
Corona maatregelen:
Wij kunnen het niet genoeg zeggen, maar wat zijn wij blij met de manier waarop de kinderen
en ouders met de afgesproken regels omgaan. Het veelvuldig handen wassen is geen enkel
probleem en hoort al bij de dagelijkse gang van zaken. Ook de medewerking en vooral het
begrip van u als ouders vinden wij heel erg fijn. Wij hopen dat we op deze manier door kunnen
gaan en de school draaiende te houden in ieders belang.
Nationaal schoolontbijt:
Dit schooljaar zal groep 3 op dinsdag 3 november deelnemen aan het “Nationaal
schoolontbijt”. Het thema van dit jaar is: Neem de tijd voor je ontbijt!
Voor de kinderen van groep 3 is het hoop ik weer een heel bijzonder ontbijt, want de
Burgemeester ontbijt ook altijd mee. Maar dit is deze jkeer nog onzeker i.v.m. de Corona-tijd
en maatregelen. Maar ondanks dat wensen wij de kinderen, de juf en misschien de
Burgemeester veel plezier!
Thema Kunst bij de kleuters:
De kleuters werken de aankomende weken aan het thema “Kunst”. Veel plezier en we kijken
uit naar mooie kunstwerken.
Fietslampen:
Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer ingegaan! 67% van de Nederlanders heeft wel
eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een
aanrijding neemt met 20% af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan
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moet je hem wel aanzetten. Let er met elkaar op dat jullie goed te zien zijn bij slecht weer en in
het donker/schemer.
Verkeersoverlast:
Fijn dat behoorlijk veel ouders gehoor hebben gegeven om de kinderen niet meer voor de
deur van school met de auto af te zetten. Geen kiss en ride voor de school. Na veel mailtjes en
telefoontjes van de buurtbewoners blijkt nu dat de kinderen in de wijk van de school worden
afgezet. Wij juichen het toe dat de kinderen het laatste stukje naar school lopen. Dit zorgt voor
een goede verkeersveiligheid. Wel zouden wij willen verzoeken de auto’s in de daarvoor
bestemde parkeervakken te plaatsen en niet in de berm van de weg of deels op het gras. wij
willen als school een “goede buur”zijn in de wijk en daar hoort zeker ook het parkeergedrag
bij.
MR:
Op onze website kunt u het jaarverslag lezen van onze Medezeggenschapsraad (MR)
Luizencontrole:
Na elke vakantieperiode waren wij gewend om de kinderen te controleren op hoofdluis. Vanaf
nu moet u het zelf in de gaten houden. Het RIVM heeft informatie op hun website staan over
hoofdluis en de behandeling ervan. Als u Hoofdluis, RIVM intikt komt u op de informatiepagina.
Tevens kunt een hoofdluis quiz doen met maar 7 vragen, die wellicht inzicht geeft over
hoofdluis. Leuk om te doen en het neemt veel twijfel over hoofdluis weg.
Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021:
Namens de oudervereniging bedanken wij de ouders die de ouderbijdrage inmiddels al
hebben overgemaakt. 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
Wilt u weten of u al heeft betaald dan kan u dit bij Nelleke navragen.
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