Maandbrief november 2021
Deze maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

1

2

Fruitochtend
Inloopweek
groep 1 t/m 3

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Inloopweek
groep 1 t/m 3

Gr 8 bezoekt Penta
Hoogvliet (Marijke gr
6)
8

5

Fruitochtend
Inloopweek
groep 1 t/m 3

Inloopweek
groep 1 t/m 3
14.15 Mad science
cursus

19.30 uur OV
vergadering
9

Fruitochtend

Voortgangsgesprekken

Vrijdag
4

Inloopweek
groep 1 t/m 3

Nationaal
schoolontbijt gr 3
Gr 8 bezoekt
MY College (Nelleke
gr 6)

Donderdag
3

10
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

11

12

Fruitochtend
14.30- 20.00 uur
BHV cursus
Leerkrachten

8.30-9.15 uur
Ouderpanel gesprek

14.15 Mad science
cursus
15
1e week EU-schoolfruit

16

17

18

Fruitochtend

Fruitochtend

School op Seef
groep 1 t/m 4

Gr 8 bezoekt Penta

19

14.15 Mad science
cursus
22

23

Fruitochtend

24
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

25

Fruitochtend

26
Juf Evelien viert haar
verjaardag in de groep
(27-11 jarig)
14.15 Mad science
cursus

29

30

1

Fruitochtend

2

Fruitochtend

3
Sinterklaas bezoekt
school
Leerlingen om
12.00 uur vrij

19.30 uur
MR vergadering
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12.15 Mad science
cursus
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Nieuwsbrief november 2021
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Inloop gr 1 t/m 3:
Zoals u heeft kunnen lezen mogen de kinderen van groep 1 t/m 3 weer binnengebracht worden. De
leerkrachten van deze groepen hebben ervoor gekozen dit niet verspreid te doen, maar dit voor een
hele week te plannen 1x in de maand. Het voordeel is dat iedereen weet dat die week de mogelijkheid
is om binnen te komen, er geen verwarring is over welke dag het precies is en het hierdoor duidelijk is
voor het kind, de ouder en de leerkracht. Voor u even de afspraken op een rijtje:
- 1x in de maand is er een inloop week voor de groepen 1 t/m 3
- de deur gaat voor de groepen 1 t/m 3 open om 8.15 uur.
- de kinderen van groep 1 t/m 3 mogen met hun ouder naar binnen (natuurlijk op gepaste afstand, ook
al is dat officieel niet meer nodig).
- de ouders brengen hun kind de klas in, kijken even rond of doen samen een korte activiteit.
- de kinderen van groep 4 t/m 8 gaan zoals afgesproken om 8.25 uur met hun leerkracht in de rij naar
binnen.
- de ouders van groep 1 t/m 3 zijn om 8.30 uur de school weer uit.
- de leerkrachten starten om 8.30 uur hun lessen.
Ouderpanel:
Wij willen graag weer met ouders in gesprek over de gang van zaken op school en over acties waarmee
wij nu bezig zijn. Er zal tijdens dit gesprek verteld worden welke acties er zijn (geweest). Met u wordt
hierover gesproken en of u dit in de school en/ of de klas van uw kind ook herkent. Voor dit panel
vragen wij 2 ouders per groep. Via de Parro zullen wij u hiervoor uitnodigen en kunt u zich intekenen.
Het ouderpanel zal donderdagochtend 11 november om 8.30 -9.15 uur plaatsvinden in het lokaal van
groep 3.
MR:
Ook in oktober heeft de MR weer om de tafel gezeten. Er wordt momenteel gewerkt aan vernieuwde
statuten en reglementen en er is in de vergadering gesproken over de corona maatregelen en
huisvesting. Het jaarverslag is goedgekeurd en ook de notulen van de vergadering van september staan
inmiddels op de site. De volgende vergadering is dinsdag 30 november.
Team Tijme:
Zondag 24 oktober was het zover: de marathon van meester Leon voor Team Tijme en het Sophia
Kinderziekenhuis. Het was een geweldig feest om te lopen en bijzonder om deze editie met dit doel te
lopen. De eindtijd van de meester was 4:27:53, waar hij erg tevreden over is.
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Maar wat was de support overweldigend! We willen iedereen bedanken voor de donaties en de
aanmoedigingen. De laatste acties worden nu afgesloten, het lijkt er op dat we nadat alles is afgerond
we een bedrag van rond de € 16.000 hebben ingezameld voor het Sophia Kinderziekenhuis. Een bedrag
waar hele mooie dingen voor gedaan kunnen worden en we ontzettend trots op zijn. Dank voor uw
steun!
Nationaal schoolontbijt:
Dit schooljaar zal (alleen) groep 3 op dinsdag 2 november deelnemen aan het “Nationaal
schoolontbijt”. Het thema van dit jaar is: “Altijd een gezond ontbijt”
Voor de kinderen van groep 3 is het hoop ik weer een heel bijzonder ontbijt, want de Burgemeester
ontbijt dit jaar weer mee. Wij wensen de kinderen, de juf en de Burgemeester veel plezier!
Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022:
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.
Nieuwe methodes:
Zoals u wellicht al van uw zoon of dochter heeft gehoord of heeft gelezen in de schoolgids zijn wij dit
schooljaar gestart met nieuwe methodes. Voor u de nieuwe methodes nog eens op een rijtje:
- Kwink (sociaal-emotioneel leren voor groep 1 t/m 8)
- Semsom (aanvankelijk rekenen voor groep 3)
- Nieuwsbegrip (begrijpend lezen voor groep 4 t/m 8) - groep 4 start in januari
- Estafette (technisch lezen voor groep 4 t/m 6)
- Naut (natuur & techniek) Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis) voor de groep 5 t/m 8
Tijdens de kijkmiddag voor groep 4 t/m 8 zullen wij ervoor zorgen dat er in de hal materiaal van deze
methodes klaar ligt om even in te kijken.
NPO geld:
U heeft vast om u heen al gehoord dat de scholen geld hebben gekregen om mogelijke leer
vertragingen en andere problemen die ontstaan zijn door Corona aan te pakken. Dit NPO (Nationaal
Programma Onderwijs) heeft ons de mogelijkheid gegeven om dit jaar iets extra’s te kunnen doen voor
onze leerlingen.
- wij hebben elke woensdag een muziekdocent in de groepen, waardoor de leerkracht vrijgeroosterd
wordt leerlingen uit een andere groep te kunnen begeleiden
- enkele leerkrachten hebben extra formatie gekregen om 1 op 1 met leerlingen te werken
- voor het sociaal emotionele welbevinden hebben we de methode Kwink kunnen aanschaffen
- er wordt schoolbreed ingezet op woordenschat (groep 1/2 heeft nieuw materiaal hiervoor gekregen)
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- er worden naschoolse sportactiviteiten voor de leerlingen georganiseerd
- binnenkort zullen wij extra chromebooks krijgen
- filosofie/kunst lessen en Cambridge Engels voor de Plus groep
- er zijn verlengde schooldagen geweest op het gebied van extra ondersteuning spelling, begrijpend
lezen en rekenen
Schoolfruit:
Vanaf week 46 (15 nov.) gaan wij weer 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.
Fietslampen:
Op zondag 31 oktober zal de wintertijd weer ingaan! 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.
BHV:
Vrijdag 12 november zullen Erik, Leon, Lieneke, Nancy, Nelleke en Simone hun jaarlijkse BHV cursus
volgen. In de middag zal worden geoefend met brandblussen en de avond staat in het teken van EHBO
verlenen. Zo zullen wij als school weer goed vertegenwoordigd zijn met Bedrijfshulpverleners.
Het CJG organiseert Webinar ‘Praten met je kind’:
Voor ouders met kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar oud.
Praten met je kind klinkt zo eenvoudig, maar in de praktijk kan het best lastig zijn.
Ouders lopen er wel eens tegenaan dat hun kind niet met hen wil praten.
Dat kan frustrerend zijn, want je wilt weten wat je kind bezighoudt of je wilt je kind helpen bij
problemen.
In deze Webinar bieden we handvatten om het praten met je kind makkelijker en leuker te maken.
Aanmelden kan via onderstaande link.
Webinar: Praten met je kind - Centrum voor jeugd en gezin
Groet Mirjam Boel
Pedagoog & coördinator trainingsbureau
CJG Rijnmond
Kruidentuin 8A, 2991 RK Barendrecht
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