
 

 

 

 

 
 

 

Nieuwsbrief maandag 4 juni  
 

De laatste weken voor de zomervakantie zijn nu echt begonnen. Alle 

kinderen werken hard aan de halfjaarlijkse CITO-toetsen, groep 7-8 

is volop bezig met de afscheidsmusical en de doorschuifmiddagen 

worden weer gepland. De avond 4daagse komt eraan, schoolreisjes, 

schoonmaakavond, afscheidsavond… We zetten hieronder de 

activiteiten voor u op een rijtje. 

 

Website en oudergedeelte 

Op de website en op de beveiligde klassenpagina’s plaatsen we 

regelmatig korte fotoverslagen van bijzondere lessen en 

activiteiten. Zo vindt u  deze maand veel foto’s en verslagen van de 

lessen die rondom het thema verkeer worden gegeven. Fijn als u 

hier regelmatig een kijkje neemt. Zo blijft u betrokken bij uw kind en 

kunt u met de kinderen napraten over wat er op school allemaal 

wordt geleerd.  

 

Avond 4-daagse 

Vandaag krijgen alle oudste leerlingen een uitnodiging mee naar 

huis voor de avond 4-daagse. Vriendelijk verzoek om deze 

ingevuld uiterlijk woensdag weer in te leveren. Alvast bedankt!  

 

Schilderen met zand 

Dinsdag 12 en dinsdag 19 juni worden er aan alle groepen 

workshops “schilderen met zand” gegeven. Alle kinderen gaan 

met zand en andere natuurlijke materialen de prachtigste 
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kunstwerken maken.  

 

Schoolreisjes 
  
In de week van 2-6 juli vinden alle schoolreisjes plaats. Voor de 

begeleiding gaat er altijd een ouder mee vanuit de Ouderraad. Als er 

daarnaast nog behoefte is aan hulpouders, kijken we op de 

activiteitenlijst welke ouders zich hebben opgegeven. De leerkracht 

benadert van deze lijst dan een aantal ouders, rekening houdend 

met de verhouding moeder/vader.   

 

Kwink van de week  
 
De KWINK van deze week is: “ Ik ga verdraagzaam met de ander 

om”.  

 
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  
 

4 juni Tegeltje schilderen ouders groep 8  

 Voorbereiden schoolkamp groep   

7-8  

5 juni laatste verkeersles groep 7-8 

6 juni Schoolfotograaf 

8 juni Afsluiting thema Verkeer 

12 juni Workshop “schilderen met 

zand…”,groep 1-8 

13 juni Studiedag, kinderen vrij 

14 juni Amanda studie, Jan valt in 



 

 OR vergadering 

19 juni Start avond 4-daagse 

 MR vergadering 

19 juni Workshop 2 “Schilderen met 

zand…”, groep 1-8 

25 juni Doorschuifmiddag 

2-4 juli Schoolkamp groep 7-8 

3 juli Schoolreisje groep 3-4 

5 juli Schoolreisje groep 1-2 

5-6 juli Schoolkamp groep 5-6 

9 juli Schoolschoonmaakavond 

11 juli Juffendag 

12 juli doorschuifmiddag 

16 juli Afscheidsavond groep 8 

19 juli Rapport mee 

20 juli  laatste schooldag. School uit om 

12:15 uur, start vakantie 

3 september eerste schooldag 

 

 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


