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

Dinsdag
29

Woensdag
30

Fruitochtend

Donderdag

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

5

6

Fruitochtend
11.45 - 14.00 uur
Waterles groep 5

Vrijdag

31

7
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

1

Fruitochtend

2
Start Filosofielessen
Pittige Plus groep

8

Fruitochtend

9
Meester Sergio jarig

Info avond gr 1 t/m 8

12

13

14

Fruitochtend
Schoolkamp
groep 3, 4 en 5

Schoolkamp
groep 3, 4 en 5

19

15

16

Fruitochtend
Schoolkamp
groep 3 t/m 8

20

Fruitochtend

21
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Schoolkamp
groep 6, 7 en 8

Schoolkamp
groep 6, 7 en 8

22

23

Fruitochtend
Expeditie Zuidpolder
groep 6

Expeditie Zuidpolder
groep 7
14.00 uur
OV vergadering

26

27

Fruitochtend
Groep 3/4
Theatervoorstelling “
Behoorlijk Boos” op
CBS de Parel

📞

28
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

29

Start Kinderpostzegels
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30

Fruitochtend

Grote Crea

Nieuwsbrief september 2022
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Informatieavond:
Elk jaar is er een informatieavond over de jaargroep van uw kind, deze zal 7 september a.s. plaatsvinden.
De leerkrachten zullen u op de hoogte brengen over de gang van zaken van hun jaargroep voor het
schooljaar 2022-2023
Onderstaand het rooster waarop wij de ouders van een jaargroep verwachten in de groep van hun kind.
18.30-19.15 uur groep 4 en 5
19.00-19.45 uur groep 1/2 en 3
19.30-20.15 uur groep 6, 7 en 8
Schoolkamp:
Maandag 12 september vertrekken de leerlingen van groep 3 t/m 5 naar Esbeek. De bus zal om 11.30
uur vertrekken naar onze locatie. De kinderen worden om 10.45 uur op school verwacht. Op woensdag
14 september zullen de kinderen van groep 3 t/m 5 om 13.00 uur weer terug komen.
De kinderen van groep 6 t/m 8 zullen woensdag 14 september gewone tijd op school worden verwacht.
De bus zal om 9.00 uur vertrekken naar Esbeek. Op vrijdag 16 september worden de kinderen van
groep 6 t/m 8 om 12.30 uur terug verwacht.
De kinderen die niet meegaan op het schoolkamp worden in een andere groep verwacht. Omdat
woensdag een wisseldag is en iedereen naar Esbeek is, zullen deze leerlingen woensdag 14 september
vrij zijn.
Kofferlabels:
De kinderen krijgen volgende week een aantal gekleurde kofferlabels mee naar huis. Deze graag op de
tas en slaapzakhoes plakken/ vastmaken. De kleuren van deze labels corresponderen met de kamer
waarin de kinderen slapen. Heel belangrijk dus, zo weet iedereen naar welke kamer een desbetreffende
tas of koffer gebracht moet worden.
Tevens zal er z.s.m “een boekje” mee naar huis komen waarin het adres vermeld staat en wat de
kinderen allemaal mee moeten nemen.
MR:
Dinsdag 30 augustus heeft de MR weer zijn eerste vergadering gehad. In deze vergadering zijn de
laatste notulen van het schooljaar 2021-2022 vastgesteld. Deze zijn te vinden op de site van obs De
Overkant. De vergaderdata voor de volgende vergaderingen zijn trouwens ook op de website te vinden.
Daarnaast hebben we vooral vooruit geblikt op het komende schooljaar. Hoe zien onze vergaderingen
eruit komend schooljaar, wat zijn de plannen van de school en hoe gaat het corona-sectorplan eruit zien
voor de scholen.
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Mocht u vragen hebben voor de MR, de samenstelling is niet veranderd. Ook dit schooljaar zitten
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 (secretaris, leerkracht groep 6) in de MR
van obs De Overkant.
Lestijden:
Wij starten met de les op 8.30 uur en zullen onze lessen eindigen om 14.00 uur. Omdat we van mening
zijn de effectieve tijd zo goed mogelijk te benutten gaat de rij met de leerkracht om 8.25 uur naar
binnen. Dan is er 5 minuten om de jas en tas op te hangen, zodat de les om 8.30 uur kan starten. Bij het
uitgaan van de school is dat natuurlijk omgekeerd. De les eindigt om 14.00 uur en we proberen zo snel
mogelijk met de kinderen naar buiten te komen.
Theatervoorstelling:
Op dinsdag 27 september gaan de leerlingen van groep 3/4 naar een Theatervoorstelling in CBS De
Parel. Dat is een van de activiteiten die vanuit het programma van “KIJKKUNST” wordt aangeboden.
Om daar te komen zal Lieneke binnenkort een Parro bericht uitdoen. de kinderen van groep 3/4 worden
om 9.00 uur verwacht en zullen om 8.40 uur op school vertrekken. Verdere informatie volgt.
Privacyinstellingen 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 het kind.
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