
 

 

 

 

 

 
 
Nieuwsbrief maandag 18 september  

Algemene Jaarvergadering  
 

De algemene Jaarvergadering vindt dit jaar plaats op dinsdag 10 

oktober. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. De 

Ouderraad, de Medezeggenschapsraad, de Stichting Vrienden van 

de Overhael, de Driehuizer Gemeenschap, Ti Ta Kinderopvang en 

het team van de Overhael zullen u tijdens deze avond op de hoogte 

brengen van de laatste ontwikkelingen. Na afloop van de avond is er 

gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een 

hapje en een drankje. Wij rekenen op een hoge opkomst!  

 

Kinderboekenweek 

 

De kinderboekenweek start woensdag 4 oktober. We zijn druk 

doende hier weer een leuk leesfeest van te maken. Zodra hier meer 

over bekend is, zult u erover lezen in de nieuwsbrief. Thema dit jaar 

is "Gruwelijk eng". Tijdens deze week (die duurt tot 13 oktober) 

besteden wij extra aandacht aan boeken en lezen. Hiermee willen wij 

het belang van lezen onderstrepen. Lezen is immers de basis van 

alle schoolvakken!  

Staking 5 oktober 
 

Donderdag 5 oktober is er een landelijke staking in het 

basisonderwijs. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, doet ook het 

team van de Overhael mee aan de actie. Dit betekent dat de school 
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de gehele dag gesloten is. Mocht u onverhoopt op geen enkele 

manier voor opvang kunnen zorgen, kunt u dit bij ons kenbaar 

maken. Wij gaan dan op zoek naar een mogelijke oplossing. Langs 

deze weg wil ik de ouders die op het nieuws over de staking hebben 

gereageerd, heel hartelijk danken voor hun steunbetuiging. 

 

Thema De Boerderij 
 
In het kader van het thema de Boerderij, bezoekt groep deze 

week 1-4 de boerderij van juf Marieke. Alle ouders die ons helpen 

met het vervoer van en naar de boerderij, heel hartelijk dank!  

 

Professionalisering teamleden 
 
De leerkrachten van groep 1-4 starten komende woensdag met een 

scholingstraject van de Onderwijsbegeleidingsdienst  rondom het 

thema "spelend leren". Juf Danielle en juf Amanda starten woensdag 

4 oktober met een 3-daagse cursus 3D-printen.  

 

 
Website de Overhael 
 
In het fotoalbum op de website van de school vindt u regelmatig foto-

verslagen van leuke en leerzame activiteiten. Zo kunt u goed op de 

hoogte blijven van het "schoolleven" van uw kind. U heeft hiervoor 

inloggegevens nodig. 

Gebruikersnaam: ouder 

Wachtwoord: welkom   

Vanwege de privacywetgeving zijn deze gegevens alleen voor eigen 

gebruik. 

 

KWINK van de week 
 
De komende twee weken staat het thema: "Wees aardig" 

centraal.   

 

 



 

Belangrijke data 
 
 
21 september   workshop WEI-Kleien groep 3-4 en 

5-6 

27 september   OR en MR vergadering 

4 oktober    start Kinderboekenweek "Gruwelijk 

eng" 

5 oktober    Landelijke staking leerkrachten 

basisonderwijs, school is dicht 

6 oktober    Kermisspelletjes groep 1-8 

     16:00 Playbackshow in Cafe de 

Vriendschap 

10 oktober    Jaarvergadering  

13 oktober    Afsluiting Kinderboekenweek 

  

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


