Maandbrief oktober 2021
Deze maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Maandag
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Woensdag
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19.30 uur
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11
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gr 5 t/m 8

13
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Vrijdag
30

1

7

8

Fruitochtend
Mad science show
gr 3 t/m 8
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26

Fruitochtend
Kijkkunst gr 1/2
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Nieuwsbrief oktober 2021
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Muziek;
M.i.v. het nieuwe schooljaar zullen er muzieklessen worden verzorgd door de juf Nini van “muziek
onderwijzers”. De ene woensdag zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 en de week erna de kinderen van
groep 5 t/m 8. Deze muziekdocent hebben wij kunnen realiseren vanuit het NPO geld wat door het
ministerie is gereserveerd om achterstanden binnen het onderwijs aan te pakken. Zodra er muziek
gegeven wordt kan de leerkracht leerlingen uit een andere groep extra ondersteuning geven. Hierdoor
hebben we een Win Win situatie kunnen creëren.
Sporten voor Tijme;
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
In februari dit jaar heeft u al eens eerder van mijn actie gehoord voor het Sophia Kinderziekenhuis. Nu is
het bijna zover: de eindstreep is bijna inzicht en de marathon gaat nu echt door. Op 24 oktober sluiten
wij onze acties af met de marathon.
We zijn ontzettend trots op wat we tot nog toe bereikt hebben, maar de laatste loodjes wegen altijd het
zwaarst. We proberen de teller op 15.000 euro te krijgen en alle kleine beetjes helpen natuurlijk.
Hiervoor schaffen we spullen aan voor de afdeling om het verblijf voor patiëntjes en ouders (nog)
aangenamer te maken. Via onderstaande link komt u direct op mijn actiepagina. Wilt u meer weten over
onze periode in het ziekenhuis of wat we tot nu toe al hebben kunnen realiseren, kijk dan ook op de
teampagina.
https://www.kominactievoorsophia.nl/actie/sportenvoortijme
Halloween;
Op 30-10-2021 wordt er een trick or treat Halloween evenement georganiseerd in de wijk Rhoon-noord.
Dit jaar voor het eerst zullen er ook leuke activiteiten zijn om aan deel te nemen en wordt het een
avondvullend programma. Een drankje doen is ook een mogelijkheid. Door sponsoring hebben we dit
jaar ook een loterij trekking waar iets heel leuks mee te winnen valt.
Iedereen is welkom maar vergeet je niet op te geven via de brief die u kind heeft gekregen en daarop te
vermelden met hoeveel kinderen u komt. Lever dit in voor 15-10-2021!!!
Groetjes de Halloween Heks
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Kinderboekenweek;
Woensdag 6 oktober starten we met de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is “Worden wat je
wil”. Dit jaar zal er nog geen fysieke boekenmarkt zijn, maar online kunt u uw kind wel verrassen met
een mooi boek. Vorig jaar hebben ook veel ouders via de online verkoop de kinderen een boek cadeau
gedaan en daar hebben wij als school van de opbrengst 10% mogen besteden voor nieuwe
voorleesboeken. In de KinderBoekenWeek zullen er activiteiten rondom leesmotivatie/leesplezier
worden aangeboden.
Verkeersveiligheid;
Op maandag 13 september jl. hebben wij van de wethouder Martijn Heezen het
“verkeersveiligheidslabel” uitgereikt gekregen. School op Seef heeft onderstaand advies geschreven
over onze school;
OBS de Overkant in Rhoon vraagt voor de eerste keer het label aan. De school is erg betrokken en is
ambassadeur voor SCHOOL OP SEEF binnen de eigen stichting en gemeente. De
schoolcontactpersoon zet zich in om meerdere scholen te stimuleren mee te gaan doen met het
programma om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en verkeerseducatie te vergroten. De
school heeft het programma goed geborgd en heeft nauwe contacten met de verkeersleerkracht, de
gemeente en wijkagent. Ook buurtbewoners worden betrokken bij de verkeerslessen als deze in de
straat voor de school worden gegeven. Geadviseerd wordt de school het eerste label toe te kennen met
drie 10-en! De commissie gaat hiermee van harte akkoord en feliciteert de school met het behaalde
resultaat.
MR;
Met het nieuwe schooljaar is ook de MR weer gestart. De eerste vergadering is geweest en in oktober
vindt de tweede vergadering plaats (5 oktober). De enquête heeft ons wat meer inzicht gegeven over
hoe we ouders beter op de hoogte kunnen brengen en bij de meesten bleek dat een berichtje in de
nieuwsbrief voldoende zou zijn.
De deelraad MR vergadert ongeveer om de 6 weken met elkaar. We zijn dit schooljaar gestart met twee
nieuwe leden, namelijk Martijn Boekhorst en Eline van der Stoep. De deelraad bestaat momenteel uit 6
leden. Maurits Boot (voorzitter, vader van Thijs groep 6), Martijn Boekhorst (vader van Cees groep 3 en
Helene groep 4), Eline van der Stoep (moeder van Sten groep 4 en Lars groep 6), Lieneke Sybesma
(leerkracht groep 3), Simone Delmee (leerkracht groep 4) en Leon Stolk (leerkracht groep 5).
In de eerste vergadering is er vooral gesproken over de taakverdeling en de aandachtspunten voor de
school. Na de volgende vergadering worden de notulen van deze vergadering op de website geplaatst.
Hier kunt u ook meer informatie vinden over de MR, waar onder het jaarverslag van onze
Medezeggenschapsraad (MR).
Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via mr@obsdeoverkant.nl
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Mad science;
Op vrijdag 8 oktober zullen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 weer kunnen gaan genieten van een
spectaculaire “Mad science” show. Hier zullen de kinderen op een leuke speelse manier de wereld om
hen heen ontdekken met wetenschap & techniek.
Mailadressen leerkrachten;
groep 1-2 b.punt@opo-albrandswaard.nl
n.roman@opo-albrandswaard.nl
groep 3 l.sybesma@opo-albrandswaard.nl
groep 4 s.delmee@opo-albrandswaard.nl
m.brugmans@opo-albrandswaard.nl
groep 5 l.stolk@opo-albrandswaard.nl
m.brugmans@opo-albrandswaard.nl
groep 6-7 e.vanderwel@opo-albrandswaard.nl
groep 6-8 e.hoogenbos@opo-albrandswaard.nl
IB
Paulien
Rick
directie

m.mous@opo-albrandswaard.nl
p.dejager@opo-albrandswaard.nl
r.koster@opo-albrandswaard.nl
n.vandesteenoven@opo-albrandswaard.nl

Schoolfruit:
Goed nieuws, onze school mag weer meedoen aan het EU schoolfruit en groente programma.
Dat betekent dat we vanaf week 44 (1 nov.) 20 weken lang 3x per week fruit en/of groente krijgen voor
onze leerlingen, 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. Het is nog niet bekend
wanneer het fruit wordt geleverd, de fruitdagen di en do zijn sowieso fruitdagen, maar u krijgt nog te
horen wanneer het fruit van het EU fruit programma wordt aangeboden.
Kijkkunst kleuters;
De kleuters zullen dinsdag 26 oktober gaan genieten van een voorstelling. Deze voorstelling zal op
OBS Portland zijn. U krijgt vast nog via Parro de vraag of u kunt rijden naar Portland. De voorstelling
gaat over “Reismuis”. Het verhaal gaat over vreemde talen, andere culturen en grappige gewoontes.

Muis Dingeman woont met zijn vrouw in hun gezellige nestje achter het nummerbord van een
toeristenbus. Zo reizen ze samen de wereld rond. Tot Dingeman en zijn vrouwtje elkaar kwijtraken.
Gelukkig komt er hulp van een Britse papegaaiduiker, een Antilliaanse jan-van-gent en een Turkse ezel.
Vinden ze elkaar terug?
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