
 

 

 

 

 
 

 

 
Nieuwsbrief maandag 18 juni  
 

Wat gezellig! De CITO toetsen zijn afgerond, morgen begint onze 

eigen wandel 4-daagse, georganiseerd door de Ouderraad. Het ziet 

ernaar uit dat het droog blijft. De schoolreisjes komen al 

dichtbij…een heerlijk ontspannen sfeertje in school, fijn hoor. Bij 

deze nieuwbrief vindt u tevens een nieuwsbrief van de Stichting 

Vrienden van de Overhael 

 

Vakantierooster 2018-2019 

Herfstvakantie  22 oktober t/m 26 oktober 

Kerstvakantie  24 december t/m 4 januari  2019 

Voorjaarsvakantie  18 t/m 22 februari 

Meivakantie   22 april t/m 3 mei 

Hemelvaart   29 mei t/m 31 mei 

Studiedagen:   11 februari, 3 juni, 19 juni 

 

MR-verkiezingen 

Komend schooljaar is Esther Splinter aftredend en herkiesbaar. 

Dit betekent dat Esther graag nog een termijn van 3 jaar zitting wil 

nemen in de MR. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich 

schriftelijk melden bij de voorzitter van de MR, Rob Oudman, 

uiterlijk 15 juli (oudman39@gmail.com). Mochten er 

tegenkandidaten zijn, dan volgen er verkiezingen.   

 

 

 18 juni 2018 



 

3-D printer 

Groep 7-8 is de afgelopen weken druk in de weer geweest om de 

3-D printer, Geschonken door de Stichting Vrienden van de 

Overhael, in elkaar te zetten. Dit blijkt voor de meeste kinderen 

toch een stuk moeilijker dan gedacht. In hun enthousiasme is er 

onlangs een zeer essentieel onderdeel gesneuveld. Dat betekent 

natuurlijk weer vertraging, want er moest een nieuw onderdeel 

besteld worden…Wordt vervolgd!  

 

Kwink van de week  
 
De KWINK van deze week is: “ Word verliefd op wie je wil!”.  

 

Schoolfoto’s 
 
Vandaag krijgen alle kinderen de schoolfoto’s mee naar huis. 

Net zoals vorig jaar ontvangt u een formulier met daarop de 

inlogcode. U kunt online de foto’s bekijken en een pakket naar keuze 

bestellen.  

 

Belangrijke data  
 

19 juni Start avond 4-daagse 

 Workshop 2 “Schilderen met 

zand…”, groep 1-8 

25 juni Doorschuifmiddag 1 

2 juli MR vergadering  

2-4 juli Schoolkamp groep 7-8 

3 juli Schoolreisje groep 3-4 

5 juli Schoolreisje groep 1-2 

5-6 juli Schoolkamp groep 5-6 

9 juli Schoolschoonmaakavond 

11 juli Juffendag 

12 juli doorschuifmiddag 2 

16 juli Afscheidsavond groep 8 



 

19 juli Rapport mee 

20 juli  laatste schooldag. School uit om 

12:15 uur, start vakantie 

3 september eerste schooldag 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


