Maandbrief september 2020
Deze maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Maandag

Dinsdag
31

Woensdag
1

Fruitochtend

1e Schooldag

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Luizencontrole

7

8

Fruitochtend

1e x GVO/HVO

14

15

Fruitochtend

Start “School Breng
Week”

Donderdag
2

9
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

16
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Vrijdag
3

4

Fruitochtend

10

Fruitochtend

11
Monumentendag
groep 7/8

17

Fruitochtend

18
Nelleke gr 3

19.00 uur
Vergadering
oudervereniging
21

22

Fruitochtend

28

29

Fruitochtend
Paulien (middag)
gr 1/2A

23
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

30
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

24

1

Fruitochtend

Start KBW “Reis mee”
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25

Fruitochtend

2
Techniekmiddag

Nieuwsbrief september 2020
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Wegbrengen leerlingen:
Zoals er voor de zomervakantie gecommuniceerd is zullen wij tot nadere aankondiging, maar zeker de
hele maand september, geen ouders toelaten in de school en op het schoolplein.
Nieuwe leerkrachten:
Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen Nancy Roman en Michèle Poppelaars het team van obs De
Overkant versterken. Nancy zal op wo t/m vr gr 1/2A lesgeven en Michèle geeft fulltime les in gr 1/2B.
Wij wensen beide leerkrachten veel plezier bij ons op school .
Studiedag:
Vrijdag 29 augustus hebben alle leerkrachten van obs De Overkant een studieochtend gevolgd in het
teken van verdieping van het EDI model (Expliciete directe instructie). Vooraf van deze training hebben
we een teamvergadering gehouden, waarin we alle afspraken voor het volgend schooljaar o.a. met
elkaar hebben doorlopen. Vol energie en met plezier zullen de leerkrachten maandag 31 augustus
starten met het nieuwe schooljaar 2020-2021.
Lokaal gr 1/2B:
Om een 7e groep te kunnen realiseren in ons gebouw is er een kleine verbouwing geweest in de
zomervakantie. Het voormalige overblijflokaal is omgetoverd tot een mooi en gezellig kleuterlokaal. De
keuken is eruit gesloopt en alles is ingericht om een kleine groep kleuters hierin te huisvesten. De
ouders van deze leerlingen zullen binnenkort het lokaal mogen bewonderen. Hiervoor kunnen deze
ouders zich maandag 31-8 via de Parro inschrijven, zodat er maar 1 gezin tegelijk de school in komt.
Schooltijden:
Zoals voor de vakantie al is aangegeven zullen wij volgens de oude schooltijden les geven. De kinderen
worden verwacht om, tot nadere aankondiging, om 08.25 uur in de rij bij de leerkracht te staan. De
leerkracht gaat samen met de groep naar binnen. Om 12.00 uur worden de kinderen door de leerkracht
naar buiten gebracht en om 13.05 weer in de rij mee naar binnen genomen. Om 15.15 uur zullen we de
kinderen weer naar buiten begeleiden.
Vanzelfsprekend zal de overblijf ook m.i.v. maandag a.s. weer starten. En na schooltijd zullen de
kinderen
door hun eigen BSO worden opgehaald.
Infoavond:
Maandag 14 september staat een informatieavond gepland, deze gaat helaas fysiek niet door i.v.m. de
maatregelen vastgesteld vanuit het RIVM. U wordt door de leerkrachten op een andere manier
geïnformeerd over de gang van zaken in de klas. We zullen u hierover op een later tijdstip informeren..
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Schoolkamp:
In de “belangrijke data” hebben wij de datum van het kamp vermeld. Als team hebben wij vandaag
besloten om in deze tijd van Corona NIET op kamp te gaan. Helaas zullen wij het dus uitstellen naar
september 2021.
Gym gr 3:
De kinderen van groep 3 zullen donderdagochtend 3-9 gelijk starten bij de grote sporthal. Zij zullen
deze ochtend door Lieneke en de vakdocent gym, Anousjka Vinke, worden ontvangen. Ouders mogen
ook hier niet mee naar binnen. Ons advies is om gemakkelijke kleding aan te trekken die de kinderen
zelfstandig aan en uit te kunnen doen. Ook hun gymkleding moet gemakkelijk aan en uit te trekken zijn.
Een korte gym broek en shirt of gympakje, geen gymkleding die over de knie komt dit i.v.m de hygiëne
is gewenst.
Kleurtjes e.d:
De kinderen zullen ook dit schooljaar weer potloden (kleurtjes) nodig hebben, graag in een niet al te
grote etui. De laatjes zijn niet zo hoog en alles moet, naast het opbergen van hun boeken, in het laatje
passen. Ook graag een schaar en lijm stift meegeven aan uw kind.
School Breng Week:
In de week van 14 t/m 18 september gaan we kijken hoeveel kinderen er op de fiets, step of lopend
naar school komen. We zullen met elkaar de uitdaging aangaan om zoveel mogelijk de auto niet te
gebruiken. Kan dit niet anders, omdat iemand te ver weg woont, dan probeer je om in ieder geval vanaf
het parkeerterrein te komen lopen. Onze sportieve leerlingen hebben hier vast geen moeite mee.
Luizencontrole:
De luizencontrole kan in school niet plaatsvinden i.v.m. de afspraken rondom de Corona. Wilt u deze
weken uw kind extra in de gaten houden en de haren controleren op luis. Indien u iets heeft gevonden,
wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht, zodat wij actie in de groep kunnen ondernemen. Zo houden
wij de school “luisvrij”.
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