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

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
31

Studiedag

Alle leerlingen
vrij

1
Fruitochtend

2

19.30 uur
OV vergadering

3
Fruitochtend

4

14.15 Mad science
cursus (1)

7
Oudergesprekken
t/m 10 -11
(intekenen via de Parro
app)

8
Fruitochtend

Textielinzameling
(lever zoveel mogelijk
je oude kleding -
alleen vandaag - op
school in)

10
Fruitochtend

Gr 8 bezoekt Oude
Maas

11

Groep 5 werkstuk
inleveren

Techniek middag /
Delta de Draak

14.15 Mad science
cursus (2)

14

Gr 8 bezoekt Penta
Hoogvliet

15
Fruitochtend

16
School op Seef:
- gr 1/2 “Oversteken”
- gr 3/4 “Fietskunsten”

17
Fruitochtend

18

Grote Crea

14.15 Mad science
cursus (3)

21
Evelien afwezig i.v.m
cursus
Nelleke gr 8

22
Fruitochtend

23 24
Fruitochtend

25
Juf Evelien viert haar
verjaardag in de groep
(27-11 jarig)

14.15 Mad science
cursus (4)

28 29
Fruitochtend

19.30 MR vergadering

30 1
Fruitochtend

2

14.15 Mad science
cursus (5)
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Nieuwsbrief november 2022
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.

Oudergesprekken:
In de week van 7 november zullen er oudergesprekken plaatsvinden. De leerkracht zal met u in gesprek
gaan over het welbevinden in de groep van uw kind en de resultaten tot nu toe. U kunt zich op 31
oktober hiervoor aanmelden via de Parro app. Vanaf groep 5 verwachten wij dat uw kind bij het gesprek
aanwezig zal zijn.

School op Seef:
Op woensdag 16 november zullen de leerlingen van groep 1 t/m 4 weer oefenen om goed deel te
kunnen nemen aan het verkeer.
Groep 1/2 zal vooral oefenen met oversteken: recht oversteken, oversteken bij een voetgangerslicht en
oversteken bij een zebrapad.
Groep 3/4 zal oefenen met de fiets. Bochtjes maken, goed kijken en bochten fietsen, heel langzaam
fietsen zonder om te vallen en snel fietsen, maar wel op tijd remmen.
De kinderen van groep 3/4 moeten deze dag hun fiets mee nemen.

Grote Crea:
Enige tijd geleden heeft de eerste grote crea weer plaatsgevonden. De kinderen mochten zelf kiezen
waar zij aan deel wilde nemen. Was deze activiteit vol, dan konden zij uit nog 14 andere activiteiten
kiezen. Nu start er weer een nieuwe ronde en de kinderen mogen binnenkort weer hun keuze maken. Er
is een Parro activiteit uitgegaan waarin u zich kunt opgeven om te helpen. Een aantal ouders hebben dit
gelukkig al gedaan, wij zijn nog wel op zoek naar extra ondersteuning. Als u in de gelegenheid bent om
te helpen, wilt u zich dan aanmelden? Wij kunnen uw hulp hard gebruiken.

Kledinginzamelactie:
Er is een kleding wedstrijd voor alle basisscholen in de BAR-gemeente. Wat gebeurt en met de kleding
die je niet meer past e.d. Van al die miljoenen kilo’s kleding gaat:
- 8% naar de winkels van Opnieuw & Co om weer verkocht te worden
- 64% gaat naar andere bedrijven en landen om hergebruikt te worden
- 16% kan de stof worden hergebruikt voor garen, vilt, isolatiemateriaal en dergelijke
- 12% is helaas niet meer herbruikbaar en gaat naar de afvalverwerking.
Zo redden we samen dus 88% van de kleding van de afvalberg!
Onze school gaat kleding verzamelen, we vragen uw hulp. De kinderen hebben per gezin voor de
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vakantie een folder en een zak meegekregen. Vul deze zak met gebruikte kleding en neem hem mee
naar school op dinsdag 8 november. De school krijgt een vergoeding per kilo, de school die wint krijgt
een dubbele vergoeding (meeste kilo’s per leerling).

School op Seef:
Op woensdag 16 november zullen de leerlingen van groep 1 t/m 4 weer oefenen om goed deel te
kunnen nemen aan het verkeer.
Groep 1/2 zal vooral oefenen met oversteken: recht oversteken, oversteken bij een voetgangerslicht en
oversteken bij een zebrapad.
Groep 3/4 zullen oefenen met hun fiets. Bochtjes maken, goed kijken en bochten fietsen en heel
langzaam fietsen zonder om te vallen en snel fietsen, maar wel op tijd remmen.
De kinderen van groep 3/4 moeten deze dag hun fiets mee nemen.

Privacy-voorkeuren instellen via PARRO:
Parro en school doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van uw kinderen.
Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit
tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft de school jaarlijks toestemming van u nodig om
beeldmateriaal van uw kind te delen.
Via Parro kunt u uw voorkeuren doorgeven. Dit kunt u doen via de volgende stappen:
- Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
- Tik op Privacy-voorkeuren.
- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter de naam van het kind

Regeling meedoen:
Geen geld om te sporten/mee te doen? In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in
een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op korfbal, voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles.
Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen. Het is ook een onderwerp waar er vaak niet graag over
gesproken wordt, maar er zijn veelal regelingen voor gezinnen met een minimum inkomen, zodat de
kinderen toch activiteiten kunnen verrichten. Binnen Albrandswaard is hier de Regeling Meedoen voor
(https://www.albrandswaard.nl/regeling-meedoen) en woon je in een andere gemeente dan heeft vaak
die gemeente ook een lokale of landelijke regeling (zoals bijvoorbeeld
https://jeugdfondssportencultuur.nl/).

Fietslampen:
Op maandag 31 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 moet je hem wel aanzetten.
Let er met elkaar op dat jullie goed te zien zijn bij slecht weer en in het donker/schemer.
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Home-start vrijwilliger:
Kinderen opvoeden kan veel plezier en voldoening geven. Een gezin draaiende houden gaat alleen
niet altijd even makkelijk. Misschien heb je soms het gevoel dat het allemaal wat veel voor je is. Dit
kan bijvoorbeeld komen doordat het met de kinderen of met je partner niet zo lekker loopt of dat je
weinig steun hebt van vrienden of familie. Het kan ook zijn dat je nog moet wennen aan het wonen
in deze regio.
In zulke gevallen kan het een opluchting zijn als iemand wat gezelligheid in jouw huis komt brengen.
Iemand die tijd heeft om te luisteren, mee te denken, of een handje te helpen.
Een Home-Start vrijwilliger kan jou zo’n steuntje bieden op een heel laagdrempelige manier. De
vrijwilliger komt meestal wekelijks bij je langs. Hij of zij steunt je bij de dingen waaraan jij behoefte hebt.
Home-Start vrijwilligers hebben een voorbereidingscursus gevolgd, hebben opvoeding ervaring en
worden begeleid door professionele coördinatoren.
Als je minimaal één kind onder de zeven jaar hebt kun je gebruik maken van Home-Start. Hiervoor is
geen verwijzing nodig en er zijn ook geen kosten aan verbonden.
Ben je benieuwd naar ervaringen van andere ouders? In dit filmpje vertellen enkele gezinnen hun
verhaal: https://www.youtube.com/watch?v=uPpBf5Idl0Q
Spreekt dit je aan? Neem dan vrijblijvend contact op met de coördinator voor Home-Start BAR:
Jeanette Dekker 06-35124547 (j.dekker@cjgrijnmond.nl) of Kaat Tirez 06-43299894
(k.tirez@cjgrijnmond.nl). Wij gaan dan met je in gesprek en samen wordt gekeken of Home-Start iets
voor je zou zijn.
Op www.home-start.nl kun je nog meer info vinden. Home-Start BAR wordt uitgevoerd door
CJG Rijnmond.
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