
 

 

 

 

 
 

 

Nieuwsbrief maandag 22 mei  
 

Wat een heerlijk weer is het! De laatste weken voor de 

zomervakantie wordt er nog heel hard gewerkt in alle groepen. We 

werken in alle groepen aan het thema verkeer. Volgende week 

starten de halfjaarlijkse CITO-toetsen weer (voor alle kinderen die 

langer dan 6 maanden op school zitten), om de vorderingen van de 

leerlingen goed in kaart te brengen. Het team is ten slotte bezig met 

het evalueren van het afgelopen schooljaar en met het maken van 

de plannen voor komend schooljaar.  

  

Lekker smeren! 

Met dit mooie weer spelen we graag buiten. Denkt u eraan de 

kinderen goed in te smeren met zonnebrandcrème?  

 

Monster… 

Maandag 28 mei gaan de leerlingen van groep 3-4 en 5-6 naar de 

voorstelling Monster in de Vest in Alkmaar. We vertrekken om 

12:45 uur van school. We zijn nog op zoek naar ouders met een 

auto die ons willen helpen met het vervoer van- en naar school. U 

kunt zich bij de leerkracht en op het bord in de hal opgeven. We 

verwachten dat alle leerlingen kleiner dan 1.35m. op een 

stoelverhoger vervoerd worden i.v.m. de verzekering. Alvast heel 

hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Verkeersmaand 

Deze maand besteden we in alle groep extra aandacht aan het 
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thema verkeer. Met echte verkeersborden en stoplichten maken we 

van het schoolplein regelmatig een druk kruispunt. Vandaag krijgt 

groep 7-8 een gastles over de risico’s in het verkeer. Dit is met name 

gericht op het veilig fietsen in de stad. Donderdag 24 mei krijgen 

alle leerlingen een gastles verkeer in de groep. Dinsdag 29 mei 

krijgt groep 7-8 nog een vervolgles op de les van vandaag en 

hebben ze aansluitend een “dode-hoekles”. Dit geeft de leerlingen 

inzicht in het begrip “dode-hoek” van met name vrachtwagens.   

 

Kwink van de week  
 
De KWINK van deze week is: “ Ik durf te laten weten dat ik boos 

ben”.  

 
Schoolfotograaf  
 
Woensdag 6 juni komt de schoolfotograaf naar de Overhael. Dus 

trek je mooiste kleren aan, doe nog een beetje extra gel in je haar en 

glitters op je wangen… Als u graag een foto wilt laten maken met 

broers/zussen die nog niet of niet meer bij ons op school zitten, kunt 

u dit tussen 8 uur en half negen laten doen.  

 
Belangrijke data  
 

24 mei Verkeerskunsten, groep 1-8 

28 mei START Cito toetsen 

28 mei Voorstelling “monster”,groep 3-6, in 

de Vest in Alkmaar 

29 mei Verkeerskunsten les 2, groep 7-8 

 Dode-hoekles groep 7-8 

4 juni Tegeltje schilderen ouders groep 8 

 Voorbereiden schoolkam pgroep 7-

8 (uitnodigingen zijn verstuurd) 

5 juni laatste verkeersles groep 7-8 

6 juni Schoolfotograaf 

 



 

 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


