
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief dinsdag 5 december  
 

 

Wat een geweldig feest! De aankomst van Sint en twee van zijn 

Pieten was weer een geweldig feest. Gelukkig was ook de 

verdwaalde Piet weer snel gevonden en was het feest weer 

compleet. Direct bleek dat Sinterklaas uitstekend op hoogte is van 

het reilen en zeilen op de Overhael. Alle hoogtepunten van het 

afgelopen schooljaar kwamen aan bod. Er werd gezongen, gegymd 

en gedanst en er waren kadootjes voor alle kinderen. De kinderen 

van de bovenbouw hadden de meest mooie surprises voor elkaar 

gemaakt met een bijpassend gedicht.Op de website vindt u mooie 

foto's van deze feestelijke dag. 

 

De nieuwsbrief van vandaag staat bol van de informatie over de 

komende feestweken. Er worden diverse activiteiten georganiseerd 

waar we uw medewerking hard bij nodig hebben. 

 

6 december 2017 



 

Kerstknutselmiddag 

De kerstknutselmiddag vindt maandag 11 december plaats. De 

kale bomen worden in één middag behangen met de meest 

prachtige knutsels en zo omgetoverd tot een heuse kerstboom. 

Ouders die zich hebben opgegeven om te helpen, hebben afgelopen 

vrijdag hierover een mail ontvangen We danken alle ouders en de 

Ouderraad voor het mede mogelijk maken van deze gezellige 

middag.   

 

Kerstmusical 

Woensdag 20 december wordt de kerstmusical opgevoerd. Alle 

kinderen van groep 1 tot en met groep 8, doen hieraan mee. De 

musical wordt twee keer opgevoerd, om 15.00 uur en om 19:00 uur. 

De hoofdrollen worden gespeeld door de kinderen van groep 5-6. 

Alle kinderen krijgen vandaag een brief mee waarop u kunt 

aangeven welke voorstelling uw voorkeur geniet om te bezoeken 

(alle ouders kunnen 1 voorstelling bijwonen). We verzoeken u 

vriendelijk deze brief ingevuld uiterlijk vrijdag 8 december bij de 

leerkracht in te leveren. Hartelijk dank voor uw medewerking. Een 

groot aantal ouders helpt ons bij de voorbereidingen van de musical. 

Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. Voor de ouders die ons helpen 

met de kleding, haar en make-up, hebben wij een aantal zitplaatsen 

in de kerk gereserveerd. Na afloop van de voorstelling van 19.00 uur 

ruimen wij het decor weer op en brengen we alles in gereedheid voor 

de kerstbrunch. Fijn als u ons hierbij wilt helpen.      

 

Donderdag 21 december starten de lessen om 9.45 uur. De 

leerkrachten zijn vanaf 8.30 uur aanwezig.  

 

Mogelijk staking 12 december  

Al in een eerdere nieuwsbrief heeft u erover kunnen lezen: 

mogelijk volgt er op 12 december een derde stakingsdag in het 

basisonderwijs. Als er na afloop van het debat over de 



 

onderwijsbegroting op 7 december onvoldoende toezeggingen 

richting het Primair Onderwijs gedaan zijn, volgt er een landelijke 

staking op dinsdag 12 december. In dat geval sluiten alle ISOB 

scholen hun deuren. We hopen van harte dat dit niet nodig is. We 

begrijpen dat dit voor u en uw kind(eren) erg vervelend is. Toch doen 

we wederom een beroep op uw begrip. Mocht het u niet lukken om 

voor opvang in uw eigen omgeving te zorgen, dan kunt u deze dag 

ook gebruik maken van BSO Ti-ta Tovenaar. Opgeven kan via: 

info@titakinderopvang.nl. 

 

Kerstbrunch 

Vrijdag 22 december is het weer tijd voor de traditionele 

kerstbrunch in de kerk. De ouderraad tovert de kerk om tot een 

betoverend mooi restaurant. Leerlingen en leerkrachten tutten zich 

extra chique op voor deze bijzondere gelegenheid. Haren in, of juist 

uit de krul, glitterjurken en glimmend gepoetste schoenen. We 

verzoeken alle ouders om ook dit jaar een lekker hapje te verzorgen. 

Alle oudste kinderen krijgen maandag 11 december een brief mee 

naar huis waarop u kunt aangeven wat voor lekkers u wilt maken. 

We verzoeken ouders vriendelijk deze brief ingevuld uiterlijk vrijdag 

15 december weer in te leveren. We hopen ook dit jaar op uw 

enthousiaste medewerking. Alvast hartelijk dank!   

 

Collecte Scholenproject Ethiopie 

Vorig jaar hebben we voor de laatste keer gecollecteerd voor 

Johannes en Meseret uit Ethiopie. Deze twee jongens zijn 

inmiddels mannen geworden, ze hebben hun studies afgerond en 

kunnen dankzij uw gulle giften zelfstandig in hun levensonderhoud 

voorzien.Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuw goed doel. 

De stichting Schoolproject Ethopie geeft de allerarmste kinderen de 

mogelijkheid tot het volgen van onderwijs. De stichting is opgericht 

door Geertje Roelofsen, gepensioneerd huisarts uit de Rijp.Voor 100 

euro kan een kind een jaar lang naar school, krijgt het een uniform, 

leermiddelen en waar mogelijk een warme maaltijd per dag. Uw 



 

bijdrage gaat voor 100% naar de kinderen. Na afloop van de musical 

zullen de leerlingen van groep 8 weer met de pet rond aan om voor 

deze Stichting te collecteren. In alle groepen besteden we aandacht 

aan dit "goede doel" .  

 

Dag van de hulpvaardigheid 

Donderdag 21 december organiseren we de Dag van de 

hulpvaardigheid. Met elkaar praten we over dit onderwerp en 

bespreken we wat we zelf kunnen doen. We maken, schrijven en 

versturen kerstkaarten voor ouderen in de omgeving. Ook besteden 

we aandacht aan het Schoolproject Ethiopie. Op deze manier geven 

we onze invulling aan de "kerstgedachte". 

 

 
Belangrijke data 
7 december    Schoolschaatsen 7-8 (3) 

11 december   kerstknutselmiddag 

13 december    OR vergadering 

20 december Kerstmusical om 15:00 uur en om 

19:00 uur 

21 december Dag van de hulplvaardigheid.  

22 december Kerstbrunch. School uit om 13.15 

uur! 

23 december  start Kerstvakantie 

8 januari start school  

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


