
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Nieuwsbrief maandag 22 januari  
 

De eerste weken in het nieuwe jaar zitten er weer op. Het team is 

druk bezig met de voorbereidingen voor het project in 

maart/april. Het thema blijft nog even geheim, wel kunnen we 

alvast meedelen dat er weer prachtige excursies en workshops 

zijn vastgelegd. Aanstaande vrijdag komen de oud-groep 8 

leerlingen bij ons op bezoek. We zijn benieuwd naar hun 

verhalen en ervaringen. Waardevolle informatie voor het team 

en natuurlijk spannende informatie voor de huidige groep 8. Van 

en met elkaar leren vinden we op de Overhael erg belangrijk. Om 

afspraken en routines goed op elkaar af te stemmen, gaan de 

collega’s enkele malen per jaar bij elkaar in de klas kijken. Deze 

collegiale klassenconsultatie vindt de komende weken weer plaats. 

 

 

Laura (9) zoekt een pleegouder die haar topografie wil 

overhoren 

Heeft u het spandoek aan ons hek gezien? De Overhael doet 

mee aan de actie ‘doneer je schoolhek’ voor pleegzorg. 

Er zijn meer dan 16.500 pleeggezinnen zijn in Nederland. Ook in 

onze gemeente zijn er kinderen en jongeren die bij pleegouders 

wonen, omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen 

kunnen zorgen. Af en toe een weekend of vakantie of zeven dagen 

in de week. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind en wat 

pleegouders kunnen bieden. Door het schoolhek beschikbaar te 
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stellen helpt onze school bij het werven van nieuwe pleegouders. 

 

Interesse?  

 Een informatiepakket stuurt Parlan u graag toe.  

 Op 12 februari is een informatieavond in het stadhuis van Alkmaar. 

Opgeven kan via www.pleegzorgparlan.nl Deze avond organiseren 

de pleegzorgaanbieders in samenwerking met de gemeente 

Alkmaar. 

 

 

 

 

Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Overhael 

Ook vanuit de Vrienden van de Overhael het allerbeste voor 

2018! Ook dit jaar hopen wij basisschool de Overhael weer te 

kunnen steunen in hun wens om het beste onderwijs te kunnen 

bieden aan onze kinderen. Als Stichting zijn wij, naast 

overheidssubsidies, afhankelijk van uw schenkingen, sponsoring, en 

hulp. 

Al 6 jaar een actieve stichting voor de School 

Graag willen wij de ouders van nieuwe leerlingen informeren over de 

Stichting. Zoals vele basisscholen met minder dan 100 leerlingen, 

heeft OBS de Overhael slechts zeer beperkte ruimte om te 

investeren in middelen en voorzieningen die op grote scholen wel 

aangeboden worden. Hiervoor hebben wij 6 jaar geleden de Stichting 

Vrienden van de Overhael opgericht.  Dankzij subsidies, donaties en 

financiële steun van ouders, opa’s en oma’s en iedereen die het 

schooltje een warm hart toedraagt hebben wij in de afgelopen jaren 

al heel veel investeringsverzoeken van het team kunnen inwilligen en 



 

hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het 

onderwijs en de voorzieningen.  

 

Wist u bijvoorbeeld dat er tegenover de school een kledingcontainer 

staat?  De opbrengst ervan is voor de school. Maak er gebruik van! 

Dankzij de donaties zijn er de digiborden aangeschaft, worden 

regelmatig de gymattributen aangevuld, is het schoolplein vernieuwd 

en heeft de school de beschikking over materialen voor 

talentontwikkeling. 

 

Belangrijke data  
 
22 januari - 9 februari Cito-toetsen 

26 januari terugkommiddag oud-groep 8  

5 februari MR-vergadering 

8 februari OR-vergadering 

12 februari  Studiedag team, kinderen vrij  

14 februari Open Dag alle basisscholen 

gemeente Alkmaar 

19 februari Voorstelling “Berenjacht” groep 1-2 

26 februari - 2 maart Voorjaarsvakantie 

5 - 8 maart Contactmiddagen en –avonden 

9 maart  rapport mee   

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


