
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Nieuwsbrief maandag 9 april  
 

Het project nadert zijn eind. De school is zo langzamerhand 

omgetoverd in een ware kunstgalerij. Workshops, excursies, 

gastlessen en activiteiten hebben elkaar de afgelopen weken 

afgewisseld. Het thema “Nederlandse schilderkunst” Donderdag 12 

april is de afsluitende tentoonstelling. Tussen 17:00 en 19:00 uur 

bent u van harte welkom in de school en in de kerk, waar u kunt 

genieten van alle prachtige kunstwerken die de kinderen hebben 

gemaakt. Let op: om 18:00 uur zal er in de kerk een bijzondere 

activiteit plaatsvinden waar u zeker bij wilt zijn! 

 

 

 

Vrienden van de Overhael 

Zoals vele basisscholen met minder dan 100 leerlingen, heeft ook 

OBS de Overhael slechts beperkte middelen om te investeren in 

bijzondere leermiddelen:  laptops, digiborden, extra gym-en 

talentontwikkeling materialen. Hiervoor hebben wij de Stichting 

Vrienden van de Overhael in het leven geroepen.   

Geheel afhankelijk van uw donaties, subsidies en acties spannen wij 

ons in om de school van deze onmisbare leermiddelen voorzien.   
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Adopt-a-laptop  

Sinds een paar jaar is het mogelijk een laptop voor school te 

adopteren.  Het streven is de Overhael ieder jaar van 10 nieuwe 

laptops te voorzien. Hiervoor hebben wij uw hulp hard nodig. Voor 60 

euro per jaar gedurende 5 jaar adopteert u al een laptop.  

 

3-D printer   

Naast de actie Adopt-a-laptop, heeft het team een 

investeringsvehikel bij de Stichting Ingediend voor de aanschaf van 

een 3-D printer. Dit is een technologie die nu en in de toekomst 

steeds belangrijker wordt.   

 

Donatie  

U vindt de Stichting Vrienden van de Overhael tijdens de project 

afsluiting op 12 april met een presentatie in de hal van de school, er 

zijn dan tevens diverse activiteiten voor de kinderen.   

 

Doe ook mee om de wensen van school in vervulling te laten gaan, 

iedere donatie helpt.   

 

 
Verlof juf Danielle 
 
Volgende week dinsdag is voorlopig de laatste werkdag van juf 

Danielle. Dinsdagmiddag zal zij feestelijk afscheid nemen in de klas. 

Haar zwangerschapsverlof duurt tot half september. Vandaag 

hebben de leerlingen kennis gemaakt met een van Danielle’s 

vervangers: juf Julia. Zij zal tot aan de zomervakantie juf Danielle 

gedeeltelijk vervangen. We wensen haar veel plezier!  

We willen alle leerlingen en hun ouders vriendelijk verzoeken 

Danielle haar privacy te respecteren tijdens haar verlof.  

 

 
 
 



 

 
Koken 
 
Aanstaande woensdag gaan alle groepen koken in het thema van 

het project. Onder begeleiding van een groot aantal ouders bereiden 

de kinderen de meest schilderachtige hapjes en drankjes! Het is 

handig als de kinderen, liefst voorzien van hun naam, de volgende 

spullen meenemen: Snijplankje, mesje en dunschiller, schort en 

theedoek. Daarnaast vragen we u om beslagkommen, 

afkoelroosters, deegrollers, roerlepels en blenders/staafmixers mee 

te geven. Alvast bedankt!   

 

Oproepje 
 
Donderdagmiddag gaan we met elkaar de tentoonstelling in de 

school en in de kerk klaarzetten. We zijn nog op zoek naar ouders 

die ons hierbij willen helpen…  

 

Foto’s 
 
We willen alle ouders vriendelijk verzoeken om foto’s, genomen 

tijdens activiteiten onder schooltijd, niet te plaatsen op sociale 

media. Voor het plaatsen van foto’s van leerlingen en leerkrachten 

op sociale media dient u vooraf toestemming te vragen. Hartelijk 

dank voor uw medewerking!   

 
Sportdag 20 april 
 
Op vrijdag 20 april organiseren we samen met de Driessenschool 

en de Michaelschool de jaarlijkse Koningsspelen/ sportdag. Na 

afloop van de sportdag genieten we gezamenlijk van een heerlijke 

Koningslunch. Alleen de kinderen van groep 5-8 hoeven deze dag  

een “10 uurtje” mee te nemen. Het tussendoortje voor groep 1-4 en  

de lunch worden verzorgd. Omdat we deze dag werken met een 

continurooster, zijn de kinderen vanaf 14:15 uur vrij.   

 



 

Kwink van de week  
 

 
 

Belangrijke data  
 
12 april Afsluiting Project 17:00-19:00 uur 

17 april IEP eindtoets groep 8 

18 april IEP eindtoets groep 8 

19 april OR vergadering 

20 april Sportdag groep 1-8 school uit om 

14:15 uur 

27 april-13 mei meivakantie 

14 mei    Start school 

21 mei Tweede Pinksterdag, school is 

dicht 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


