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Dag allemaal, 
 

Na een hopelijk ook voor u heerlijke vakantie, zijn we gisteren weer 

met veel plezier begonnen op school. In alle groepen is er direct 

begonnen met de voorbereidingen van Sint Maarten. Er wordt volop 

geknipt, gekleurd, getekend en geplakt. Ongetwijfeld leidt dit ook dit 

jaar weer tot de mooiste lampionnen. In groep 7-8 wordt er hard 

gewerkt aan de 3D-printer en met de ouders van groep 8 zijn de 

adviesgesprekken gevoerd. Deze week starten ook de 

schoolschaatslessen voor groep 5-6. Alle ouders die ons weer 

helpen met het vervoer van en naar de ijsbaan de Meent, heel 

hartelijk dank! 

 

Nieuwe materialen 
 
Groep 1-4 heeft deze week prachtige nieuwe materialen 

gekregen. Het gaat om rekenmaterialen, bouwmaterialen en 

taalmaterialen.De kinderen gingen er direct mee aan de slag! 

 

26 juni 2017 



 

 
Hoera!! 
 
Afgelopen zondagmiddag is juf Amanda bevallen van een 

kerngezonde dochter Lieke.   

Wat een heerlijk nieuws! De 

kinderen hebben de afgelopen 

weken in spanning gezeten. Alle 

leerlingen hadden een mogelijke 

geboortedatum en naam 

opgegeven….helaas had niemand 

het goed geraden….. Als Amanda 

en Lieke bij ons op visite komen, 

zullen we dat natuurlijk tijdig laten weten.  

 

Jaarvergadering 
 
Met veel plezier kijken we terug op de jaarvergadering. Hoewel 

de opkomst wat tegenviel, was het een fijne en informatieve avond. 

De Ouderraad, Medezeggenschapsraad, Stichting Vrienden van de 

Overhael, Driehuizer Gemeenschap en TiTa Kinderopvang vertelden 

op enthousiaste en betrokken wijze over hun werkzaamheden. 

Zoveel ouders die betrokken zijn bij de school en met plezier in hun 

vrije tijd met de Overhael bezig zijn, stemt ons altijd dankbaar! Het 

team vertelde over onze nieuwe methode Engels in alle groepen. 

Ook werd er een prachtig filmpje laten zien, opgenomen in alle 

klassen tijdens de Engels les. Graag willen we u de mogelijkheid 

geven om de Engelse lessen van dichtbij bij  te wonen. Daarom 

nodigen we u van harte uit op maandag 5 november tussen 

14:45 en 15:15 voor een inloopmiddag. In alle groepen wordt er 

op dit moment een Engelse les gegeven. 

 

Sint Maarten 
 
Vrijdagmiddag 9 november om 3 uur testen alle kinderen hun 

lampion alvast uit in de kerk. Onder leiding van juf Mia zingen alle 



 

kinderen een aantal liedjes en bewonderen we elkaars creaties.U 

bent hierbij van harte welkom. Om het feest compleet te maken zorgt 

de Ouderraad alvast voor een eerste traktatie. We hopen op mooi 

droog weer op 11 november. 

 
KWINK van de week 
 
De KWINK van de week gaat over complimenten: “ Ik geef een 

sterk compliment!”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
 

1 november    schoolschaatsen groep 5-6 

5 november    14:45-15:15 uur inloopmiddag 

8 november    schoolschaatsen groep 5-6 (2)  

9 november    15 uur Sint Maarten zingen in de 

kerk 

15 november   schoolschaatsen groep 5-6 (3) 

16 november   groep 5-8 excursie in de Grote 

Kerk van Alkmaar 

19-22 november   Contactmomenten 

23 november   rapport mee 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 



 

 

 

 


