Oktober

MAANDBRIEF

2019
Hovenier 2, 3161 LG Rhoon
tel.nr. 010-5018669 - e-mail: info@obsdeoverkant.nl

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

Dinsdag
30

Bureau HALT gr 7/8
“Groepsdruk”

Woensdag
1

Fruitochtend

18.30 uur
Vergadering
oudervereniging
19.00 uur
Informatieavond
EDI/ Rekenmethode
19.30 uur
Informatieavond in alle
groepen (gr 3 zie 3-2)
7

Donderdag

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

“Boekenmarkt”
8.15-16.00 uur

Vrijdag

2

3
Fruitochtend

5 oktober
“Dag van de leerkracht”
Diploma uitreiking
Simone. Master
Educational Needs
specialisatie gedrag

Start
Kinderboekenweek
“Reis mee”
Teambijeenkomst EDI
8
Fruitochtend

9
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Juf Barbra middag
groep 1/2B
10

14

Grote Crea thema
Kinderboekenweek

15

21

Afsluiting
Kinderboekenweek

Juf Barbra jarig

Fruitochtend

22

16
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

11

Fruitochtend

BHV herhalingscursus
leerkrachten
Monique jarig

4
Dierendag

17

18

24

25

Fruitochtend

BHV herhalingscursus
leerkrachten
23

Herfstvakantie
28
Studiedag
Alle leerlingen vrij!

Voortgangsgesprekken
t/m 8 november

29
Fruitochtend

30
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

31

1

Fruitochtend

Leon groep 6/8

Nelleke afwezig i.v.m.
een cursus

Nelleke afwezig i.v.m.
een cursus

Oktober

NIEUWSBRIEF

2019
Hovenier 2, 3161 LG Rhoon
tel.nr. 010-5018669 - e-mail: info@obsdeoverkant.nl
Deze Nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.

Nieuws uit het team
Schoolkamp:
In de week van 16 t/m 20 sept. zijn wij met de hele school weer op schoolkamp geweest en groep 1/2 is een dagje
komen meespelen. Iedereen heeft zich enorm ingezet om dit schoolkamp weer tot een succes te maken. Het weer was
dit jaar fantastisch en mede hierdoor hebben we van alles erg kunnen genieten. Wij willen alle ouders bedanken die
zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan dit schoolkamp.
Inspectie:
Afgelopen week 39 zijn wij gestart met de begeleiding vanuit de PO-raad. Alle klassen zijn bezocht en de leerkrachten
hebben feedback gekregen op hun lesgeven. De begeleider was zeer positief en optimistisch dat hij in korte tijd al
zoveel verandering heeft gezien op didactisch gebied. Het EDI model wordt in alle klassen goed ingezet.
Studiedag:
Maandag 29 oktober zullen alle leerkrachten van OPO Albrandswaard met elkaar een studiedag houden. Het bestuur
zal deze studiedag verzorgen. De kinderen zullen deze dag aansluitend aan de herfstvakantie dus nog vrij zijn.
Nieuws uit de groepen
Kinderboekenweek:
Woensdag 2 oktober is de landelijke kinderboeken week gestart en het thema is dit jaar “Reis mee”. De kinderboekenweek duurt t/m zaterdag 12 oktober. Op dinsdag 1 oktober kan iedereen die dat wil vanaf 8.15 uur-16.00 uur een boek
kopen op onze boekenmarkt kopen. Als school krijgen wij 10% van de opbrengst en daar hopen wij dan een aantal
boeken voor elke klas voor te kunnen kopen. Wij hopen dat veel kinderen een boek bij ons mogen kopen
Ander nieuws:
Wegbrengen kleuters en leerlingen gr 3:
Zoals u waarschijnlijk al eerder hebt gehoord zullen de kleuters en de leerlingen van groep 3 na de herfstvakantie tot
hun lokaal mogen worden weggebracht. De ouders/ verzorgers zullen dus in de gang blijven. Hierdoor proberen wij bij
de start van de dag rust te creëren voor de kinderen door de ouders buiten de klas afscheid te laten nemen. De
kinderen kunnen dan rustig naar binnen en gelijk aan het werk of alvast klaar gaan zitten in de kring. Vanzelfsprekend
kunt u na schooltijd altijd even de klas in met uw zoon/dochter een werkje te bekijken of iets vragen aan de leerkracht.
U bent op dat moment van harte welkom!
Traktaties:
Het is leuk als uw kind kan trakteren in de groep. Gezellig om dan een kleine traktatie mee te nemen voor zijn/haar
klasgenootjes. Het is niet de bedoeling dat er veel snoep getrakteerd gaat worden, wij streven ernaar dat de traktatie
binnen de pauzetijd gegeten kan worden. Wij stimuleren gezonde traktaties, maar snappen ook dat de jarige graag iets
wil trakteren wat hij/zij zelf lekker vindt. 1 snoepje, koekje o.i.d. is ook een traktatie. Laten we ervoor zorgen dat we de
hoeveelheden beperken. Vast bedankt voor de medewerking.
Fruitdagen:
Op onze school hebben wij een afspraak met elkaar dat er op dinsdag en donderdag altijd fruit gegeten wordt door de
kinderen. Wij zien dat vele kinderen zich hieraan houden. Mocht u op een dag geen fruit in huis hebben dan kunt u uw
kind een gezonde boterham meegeven met hartig beleg. Knijpfruit willen wij niet zien als alternatief voor fruit, dan
liever een boterham meegeven.

