
 
 

Nieuwsbrief 6 februari 2017 

 

Deze week worden de laatste halfjaarlijkse Cito-toetsen afgenomen. De gegevens 

worden volgende week tijdens een signaleringsvergadering met het team besproken. 

Volgende week krijgt u ook de uitnodiging voor de contactavonden mee naar huis waarop 

u kunt aangeven welke dag(en) uw voorkeur geniet(en). Na de voorjaarsvakantie vinden 

de contactavonden weer plaats en wordt u op de hoogte gebracht van de vorderingen 

van uw kind(eren). 

 

Open Dag 

Aanstaande woensdag organiseren wij onze Open Dag. Tussen 9 en 12:30 uur zijn ouders 

en peuters van harte welkom in de school. U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment 

dat het 3 jaar is. Mocht u in uw omgeving nog ouders kennen die op zoek zijn naar een 

fijne school voor hun kind, dan kunt u  hen attenderen op  onze Open Dag. Alvast 

hartelijk dank! 

 

Ervaringen schoolverlaters 

Afgelopen vrijdag 27 januari hebben wij onze jaarlijkse terugkommiddag georganiseerd 

voor oud-groep 8 leerlingen. Tijdens deze middag vertelden de oud-leerlingen 

honderduit over hun ervaringen op de nieuwe school. Ook was er volop gelegenheid voor 

groep 7-8 tot het stellen van vragen.  

Opvallende zaken: Veel leerlingen hebben bij hun schoolkeuze rekening gehouden met 

de schoolgrootte en hebben gekozen voor een relatief kleine school. Daarnaast vinden 

de leerlingen  de ruimte tot het kiezen van extra vakken belangrijk bij hun schoolkeuze.    

Alle leerlingen geven tevens aan voor te lopen op hun klasgenoten op het gebied van 

ontleden, werkwoordspelling en rekenen. Op deze vakgebieden hebben zij meer dan 

genoeg bagage mee gekregen. Dit zorgt ervoor dat zij gemakkelijk meekomen met de 

leerstof op de VO. Als aandachtspunt gaven de leerlingen mee dat ze spreekvaardigheid 

en schrijfvaardigheid van Engels erg moeilijk vinden. Ook het maken van een 

samenvatting vinden  de leerlingen lastig. De komende weken gaan we met het team 



bespreken welke mogelijkheden we zien tot verbetering van laatstgenoemde 

aandachtspunten. 

 

Helpende handen gezocht! 

Al tientallen jaren maakt de school gebruik van de kerk als gymzaal. Dankzij deze 

bijzondere plek kunnen de kinderen ook bij slecht weer altijd gymmen. 

De kerk is eigendom van de Driehuizer Gemeenschap en wordt volledig schoon gemaakt 

door vrijwilligers. Vele ouders en dorpsbewoners maken 1 keer in de 2 jaar een 

maand lang de kerk schoon, zodat vele handen licht werk maken! Gedurende die 

maand maken 2 vrijwilligers elke week een keer de kerk schoon. Om diverse redenen 

(bijv ouderdom, verhuizing, etc) zijn er vrijwilligers die hiermee stoppen, zodat we op 

zoek zijn naar ouders die gedurende 1 maand per 2 jaar bereid zijn om de kerk 

schoon te maken. Op die manier zorgen we er met elkaar voor dat uw kinderen in 

een schone kerk kunnen gymmen. Zou u ons hierbij willen helpen? Mocht u zich aan 

willen melden of hierover vragen hebben dan kunt u terecht bij Ineke Hoekstra (oma 

Sterre en Boris) of Miriam van Gorsel (moeder Yfke en Jitske) of een mailtje sturen 

naar: ineke@everlinx.net. Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp! 

 

Datamuur 

De datamuur is de afgelopen weken een  groot succes gebleken. De kinderen geven aan 

op deze manier zicht te hebben op de onderwerpen die de komende periode aan de orde 

komen. Doordat ze zelf zicht hebben op de doelen die aan bod komen, voelen ze zich 

meer betrokken bij de lesstof. Tijdens het zelfstandig werken kunnen ze zelf kiezen 

aan welk doel ze graag willen werken. Dit geeft hen richting en eigen 

verantwoordelijkheid. In alle groepen zijn er al door de groep geformuleerde doelen 

behaald. Dit was natuurlijk reden tot een klein feestje! Op de website kunt u foto’s en 

verslagen hiervan lezen.    

 

Belangrijke data 

7 februari  Bezoek tentoonstelling “Scherven aan het 

Schermereiland” in museum Het Houten Huis 

in De Rijp, gr. 7-8 

8 februari     Open Dag van 9 tot 12:30 uur 

13 februari  Bezoek voorstelling Odysseus in theater De 

Vest in Alkmaar, gr. 3-4 en 5-6 

14 februari  Inloopmiddag, 14:15-15:15 uur 

20-24 februari  Voorjaarsvakantie 

27 februari-3 maart contactmiddagen en –avonden 

3 maart   rapport mee 

mailto:ineke@everlinx.net


6 maart Opening project 

         

Met vriendelijke groet, 

 

Edith Hoegen 

Directeur OBS De Overhael 

0299-673371 


