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

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
3 4

Fruitochtend

Dierendag

Groep 3/4 ontbijt met
de Burgemeester

14.00 uur
Kaartverkoop
Halloween

19.30 uur
MR vergadering

5

Start
Kinderboekenweek
(KBW) Kom verkleed
in het groen of als
dier

Dag van de leerkracht

Groep 7+8
Theater Zuidplein

6
Fruitochtend

7

MSV middag

9 oktober
Juf Barbra jarig

10 11
Fruitochtend

9.00-10.30 uur
Panelochtend op
Portland

19.00-20.30 uur
Panelavond op
De Overkant

12
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

13
Fruitochtend

Gr 8: Democracity

14

Afsluiting KBW
17 18

Fruitochtend

Kinderboekenmarkt

19
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

20
Fruitochtend

21
Mad Science Show

24 25 26 27 28

Herfstvakantie
31

Studiedag

Alle leerlingen vrij

1
Fruitochtend

2
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

3
Fruitochtend

4
Mad science cursus
(1)
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Nieuwsbrief oktober 2022
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.

Panelavond:
Maandag 3 oktober krijgt u via school een uitnodiging om deel te nemen aan een “Panel ochtend/avond”.
Stichting OPO Albrandswaard zal binnenkort het Koersplan van de Stichting gaan (her) schrijven, hieruit zal de
school het schoolplan gaan schrijven en de jaarplannen. Wat willen wij binnen het Openbaar Onderwijs zien in
onze Stichting, welke doelen hebben wij voor het openbaar onderwijs voor ogen e.d. Afgelopen week heeft onze
bestuurder al met 8 leerlingen van de bovenbouw hierover gesproken. Nu zijn de ouders aan de beurt om met
elkaar van gedachten te wisselen over het Openbaar Primair Onderwijs (OPO) in Albrandswaard. U krijgt maandag
een link om u voor dinsdagochtend of dinsdagavond 11 oktober in te schrijven. Fijn als er veel ouders van onze
school zijn die hun mening, ideeën op deze bijeenkomsten laten horen.

Burgemeestersontbijt:
Dinsdag 4 oktober zullen de leerlingen van groep 3/4 op school ontbijten. Het thema van dit ontbijt is:
“Het ontbijt is een goed begin van de dag”.
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om met een gezond ontbijt de dag te beginnen. Daarom wil wij als
school samen met de Burgemeester, de leerlingen vertellen wat het belang is van een goed ontbijt. Meester
Boulanger en World Master Baker Peter Bienefelt van “De Boulanger” verzorgt het brood voor dit ontbijt en zal
zelf ook mee ontbijten. Vanzelfsprekend hoeven de kinderen deze ochtend thuis niet te ontbijten.

Halloween;
Op 29-10-2022 wordt er een trick or treat Halloween evenement georganiseerd in de wijk Rhoon-Noord. Dit jaar
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 is er dit jaar ook weer een loterij trekking waar iets heel
leuks mee te winnen valt.
Iedereen is welkom maar vergeet geen kaartje te kopen op 4 oktober in de hal van school.

Kinderboekenweek;
Woensdag 5 oktober starten we met de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is “Gi-ga groen”. Iedereen
mag deze dag in het groen of als dier verkleed naar school komen. Dit jaar zal er ook nog op dinsdag 18 oktober
een fysieke boekenmarkt zijn. Ook dit jaar kunnen wij als school 10 % van de opbrengst besteden aan mooie
voorleesboeken voor in de groepen. In de KinderBoekenWeek van 5 oktober t/m 14 oktober zullen er veel
activiteiten rondom leesmotivatie/leesplezier worden aangeboden.

MR;
Met het nieuwe schooljaar is ook de MR weer gestart. De eerste vergadering is geweest en op 4 oktober vindt de
tweede vergadering plaats. De deelraad MR vergadert ongeveer om de 6 weken met elkaar. De deelraad bestaat
momenteel uit 6 leden. Maurits Boot (voorzitter,  vader van Thijs groep 7), Martijn Boekhorst (vader van Cees
groep 3 en Helene groep 5), Eline van der Stoep (moeder van Sten groep 5 en Lars groep 7), Lieneke Sybesma
(leerkracht groep 3/4), Simone Delmee (leerkracht groep 5) en Leon Stolk (leerkracht groep 6).
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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

Mad science;
Op vrijdag 21 oktober zullen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 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.
Voor de enthousiaste leerlingen is er vanaf 4 november weer de mogelijkheid om op vrijdag na schooltijd een
techniekcursus van 6 lessen te volgen. Informatie hierover ontvangt u via uw kind op vrijdag 21 oktober a.s.

Mailadressen leerkrachten;
groep 1/2 b.punt@opo-albrandswaard.nl

n.roman@opo-albrandswaard.nl
n.onderdelinden@opo-albrandswaard.nl

groep 3/4 l.sybesma@opo-albrandswaard.nl
groep 5 s.delmee@opo-albrandswaard.nl

m.brugmans@opo-albrandswaard.nl
groep 6 l.stolk@opo-albrandswaard.nl
groep 7 e.hoogenbos@opo-albrandswaard.nl
groep 8 e.vanderwel@opo-albrandswaard.nl

IB m.mous@opo-albrandswaard.nl
Paulien p.dejager@opo-albrandswaard.nl
Sergio s.eenhoorn@opo-albrandswaard.nl
Directie n.vandesteenoven@opo-albrandswaard.nl

Theater Zuidplein groep 7 & 8:
Woensdag 5 oktober zullen de leerlingen van groep 7 en 8 naar de theatervoorstelling “Het vlindereffect” gaan.
Hierover heeft u 21 september een uitgebreide brief ontvangen. I.v.m. andere schooltijden en het meenemen van
de OV chipkaart graag deze brief nog eens goed doorlezen.
De voorstelling gaat over:
Jacob is twaalf jaar oud en woont met zijn ouders in de kortste straat van Nederland (dat komt door een
aaneenschakeling van gebeurtenissen, waarvoor hier geen plek is om het uit te leggen ... ).
Als Jacob besluit iets aardigs te doen voor iemand uit de buurt, kan hij niet overzien wat dat kleine gebaar voor
gevolgen zal hebben voor iedereen in de straat. Jacob voelt zich er vreselijk over.
Maar in hoeverre is hij verantwoordelijk voor de ontstane chaos? Met veel humor en energie spelen Nochem &
Van Oers een rockopera over onvoorziene consequenties en hoe het allemaal toch weer goed/fout afloopt!

Democracity groep 8
De leerlingen van groep 8 zijn op 13 oktober uitgenodigd op het Gemeentehuis om het spel “Democracity” te
spelen. Het doel van het spel Democracity is om samen een stad te bouwen. Voor de inrichting van de stad
richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie,
meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving en krijgen hierbij hulp van “echte”
raadsleden.
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Het spel Democracity wordt gespeeld in de raadszaal. De kinderen nemen plaats op de zetels van de raadsleden
en vormen samen de volksvertegenwoordigers van een stad.
Tijdens Democracity bouwen leerlingen uit groep 8 samen aan een fictieve stad: gaan ze voor bedrijven of juist
veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget is beperkt dus helaas kan niet
alles een plaats krijgen. Tijd dus om samen keuzes te maken.

Warme trui of vest aan of mee naar school:
Inmiddels zijn we alweer 5 weken met elkaar aan het werk en begint de zomer helaas te verdwijnen. We hebben
strenge instructies gekregen om goed te ventileren om te voorkomen dat we weer klassen naar huis moeten
sturen wegens een Corona besmetting. Ook zullen we weer extra opletten op de dagelijkse hygiëne binnen de
groep. Ons streven is natuurlijk dat iedereen op de been blijft en dat we goed fysiek onderwijs kunnen blijven
geven. Daarom zullen de ramen ook bij wat frisser weer toch open blijven staan. Het ene kind zal hier meer last
van hebben dan een ander. Daarom vragen wij goed naar uw kind te luisteren als deze aangeeft het wat fris te
vinden in de groep. Wilt u er dan voor zorgen dat de kinderen een vest of een trui aan/ uit kunnen doen naar
gelang daar behoefte naar is?

Kledingactie:
In de week van 7 november zullen wij als school meedoen aan een inzamelactie voor kleding. Wij hopen op deze
manier bij te dragen aan de bewustwording van de leerlingen van de impact van kleding op het milieu en het nut
van hergebruik. De productie van textiel is enorm belastend voor het milieu. Mensen kopen steeds meer kleding
en de kwaliteit wordt slechter. Opnieuw & Co zorgt in opdracht van BAR Afvalbeheer voor de inzameling van
textiel in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Met in totaal 75 textielcontainers zamelen ze hier jaarlijks
zo’n 650 ton textiel in. Het ingezamelde textiel gaat naar het sorteercentrum en wordt daarna voor een deel weer
verkocht in de kringloopwarenhuizen van Opnieuw & Co.
In de week van 10 oktober zullen alle leerlingen een inzamelzak mee naar huis krijgen. Deze inzamelzak kunt u
vullen met bruikbare kleding die u zelf niet meer kunt gebruiken. De zak kunt u in de week van 7 november
(exacte datum volgt nog) op school inleveren. Er komt in die week 1 dag een container op school te staan waar u
uw spullen achter kunt laten. Aan het eind van de dag zal de container weer worden opgehaald Daarna is het op
school niet meer mogelijk om de kleding achter te laten, maar natuurlijk wel in de containers in de wijk. De school
zal een vergoeding krijgen voor het inzamelen van deze kleding.
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