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Dag allemaal, 
 

De herfst is vandaag echt begonnen. Langzaam gaan we richting het 

eind van het jaar. De komende weken werken we in alle groepen met 

het thema “de bakker”. Groep 1-4 gaat vrijdag een bezoek brengen 

aan korenmolen de Nachtegaal in de Beemster. Ook start 

aanstaande woensdag de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema 

“Kom erbij (vriendschap)”. De ‘versierploeg’ van de school, een 

groepje enthousiaste ouders, is afgelopen week al druk bezig 

geweest de hal te versieren. Ook de Kermisspelletjes van 12 oktober 

aanstaande staan in het teken van vriendschap. De 

Zwerfboekenkast is flink gevuld, (met dank aan u allen!) vooral 

met kinderboeken. Prachtige titels, zowel klassiekers als moderne 

schrijvers zijn er te vinden. Voor alle groepen is er genoeg keus. We 

hopen dat alle kinderen met veel plezier regelmatig een boek lenen 

uit de kast. Lezen is immers de basis voor al het leren en bovendien 

superleuk! 

 

Kermis Driehuizen 
 
Vrijdag 12 oktober start de kermis in Driehuizen. De kermis wordt 

ieder jaar voorafgegaan door de Kermisspelletjes, georganiseerd 

door de school. In en om de school zijn er diverse spelletjes voor alle 

kinderen. De leerlingen gaan met elkaar in kleine groepjes langs alle 

spelletjes. Een groot aantal ouders helpt ons tijdens deze gezellige 

middag, waarvoor hartelijk dank! Na afloop van de kermisspelletjes 
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vindt in Café de Vriendschap de Kinderplaybackshow plaats. Alle 

kinderen tussen 4-12 jaar kunnen hieraan meedoen. De 

Kinderplaybackshow vindt plaats na schooltijd, dit betekent dat u zelf 

toezicht houdt op uw kind(eren).  

 

Jaarvergadering 
 
Donderdag 18 oktober organiseert de Ouderraad de 

Jaarvergadering. Tijdens deze gezellige avond zijn ook de 

Medezeggenschapsraad, Tita Kinderopvang, Vrienden van de 

Overhael en de Driehuizer Gemeenschap aanwezig. Het team van 

de Overhael zal deze avond gebruiken om u te informeren over onze 

nieuwe methode Engles voor alle groepen. Hier zijn we met de start 

van het nieuwe schooljaar enthousiast mee begonnen. Aan de hand 

van een aantal filmopnamen willen we u graag laten zien op 

welke manier we met deze methode werken in alle groepen. Het 

belooft een gezellige avond te worden. We kijken uit naar uw 

aanwezigheid! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De KWINK van de week gaat over weerbaarheid: “ Ik leer dat ik 

tegen een stootje kan”. 

 

 
 



 

 
 
Agenda 
 

3 oktober     start Kinderboekenweek met 

als thema: “kom erbij!” 

5 oktober     dag van de leerkracht 

      Groep 1-4 bezoek 

Korenmolen 

12 oktober     Kermisspelletjes, einde 

kinderboekenweek 

18 oktober     Jaarvergadering 

22-26 oktober    Herfstvakantie 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


