
 

 

 

 

 

 
 
Nieuwsbrief maandag 6 november  
 

De maanden vol feestdagen zijn begonnen. Er wordt druk 

geknutseld aan de meest prachtige lampionnen. De 

voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest en de kerstdagen zijn ook 

alweer in volle gang. Voor tal van activiteiten doen we weer graag 

een beroep op u. Samen maken we er mooie weken van! De 

belangrijkste activiteiten en data hebben we weer voor u op een rijtje 

gezet. In de volgende nieuwsbrief kunt u uitgebreid lezen hoe het 

Sinterklaasfeest eruit gaat zien. Wel kan ik u alvast meedelen dat 

alle ouders van harte welkom zijn om het ochtendgedeelte van 

het Sintfeest op 5 december bij te wonen. 

 
Kledingcontainer SVO 
 
Graag maak ik u nogmaals attent op het feit dat u oude kleding, 

schoeisel en lappen kunt doneren aan de Stichting Vrienden van 

de Overhael. Tegenover de school, naast het huis van Arie-Jan en 

Natalia (ouders Demian, groep 8) vindt u een blauwe 

kledingcontainer. De opbrengsten komen ten goede aan alle 

kinderen. Namens hen, heel hartelijk dank!  

 
Contactavonden 
 
U heeft allen de uitnodiging voor de contactavonden ontvangen. 

U kunt hierop aangeven welke dagen u aanwezig kunt zijn. We 

verzoeken u vriendelijk deze uiterlijk morgen weer bij de leerkracht in 

te leveren. Het team gaat daarna met elkaar het schema invullen. U 

ontvangt uiterlijk vrijdag 10 november de definitieve uitnodiging met 
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daarop de datum en tijdstip vermeld. De gesprekken zijn vooral 

gericht op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van uw kind(eren). Ook wordt het rapport kort met u besproken. 

Vrijdag 24 november krijgen alle leerlingen het rapport mee naar 

huis.  

 
Sint Maarten 
 
Zoals ieder jaar, gaan we ook dit jaar de lampionnen uittesten in 

de kerk. Vrijdag 10 november om 15:00 uur doen we de gordijnen 

dicht en zingen we met alle kinderen een aantal Sint Maarten liedjes. 

Natuurlijk krijgen we na afloop van het zingen alvast ons eerste 

snoepje! We wensen alle kinderen alvast veel plezier tijdens het 

echte Sint Maarten-feest. 

 

Inloopmiddag 
 
Woensdag 15 november is er wederom een "inloop-uur" in de 

school, van 11:30 tot 12:30 uur. Vaders en moeders zijn van harte 

welkom om een kijkje in de klas te nemen. Zo krijgt u een goed beeld 

van de dagelijkse praktijk van uw zoon/dochter. Gezellig als u erbij 

bent.  

 

KWINK van de week 

 
De komende twee weken staat het thema: "Ik weet wat ik kan 

doen als ik boos ben" centraal.   

 

 
Belangrijke data 
 

6 november workshop "Buzz naar de maan", 

groep 7-8 

8 november Studiedag team, alle kinderen 

zijn vrij 

9 november  schoolschaatsen groep 5-6 



 

15 november inloop in alle groepen, tussen 

11:30 en 12:30 uur 

16 november  schoolschaatsen groep 5-6 

20-23 november contactmiddagen en -avonden 

23 november schoolschaatsen groep 7-8 

24 november    rapport mee 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


