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Dag allemaal, 
 

Afgelopen maandag hebben we een inloopmoment georganiseerd 

om u de kans te geven een Engelse les bij te wonen. Veel ouders 

hebben hier gehoor aan gegeven en hebben de teamleden en de 

leerlingen in actie gezien. Alle partijen hebben dit als zeer plezierig 

ervaren. Voor herhaling vatbaar dus! De laatste weken van het jaar 

zitten traditiegetrouw bomvol met feestelijke activiteiten. We hopen 

dat Sinterklaas en zijn Pieten zaterdag veilig voet aan wal zetten in 

Zaanstad. Daarna bereiden we ons grondig voor op zijn komst naar 

de Overhael op 5 december. Juf Melanie begint deze week met het 

oefenen voor de kerstmusical en ook de schaatslessen zijn alweer 

gestart. Het beloven gezellige weken te worden! 

 

3-D Printer 
 
Aanstaande donderdag zal Stichting Techniek Toppers met  

twee medewerkers de school bezoeken om met kleine groepjes 

kinderen van groep 7-8 te werken aan de 3-D printer. Op deze 

manier hopen wij dat de 3-D printer snel kan worden afgemaakt, 

zodat we na de kerstvakantie kunnen beginnen met het printen van 

diverse spannende spulletjes door alle groepen.  

 

Schoolkrant 
 
Het team van de Overhael heeft, na overleg met de Ouderraad, 

besloten te stoppen met het maken van de schoolkrant. De 

afgelopen jaren heeft het team hard gewerkt om u op diverse 
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manieren op de hoogte te houden van alles wat er zich op school 

afspeelt. Met de website, de klassenpagina’s, de schoolapp en de 

inloopmomenten informeren wij u over allerhande schoolse zaken en 

acitiviteiten. Wij zijn van mening dat deze middelen actueler zijn en 

goed inspelen op deze tijd, vandaar dit besluit. De afscheidskant van 

groep 8 blijven we wel maken. We vertrouwen op uw begrip in deze 

en willen alle ouders die ons de afgelopen periode hebben geholpen 

met de schoolkrant, heel hartelijk danken voor hun inzet!  

 

 
Actie Ethiopië 
 
Afgelopen jaar hebben wij voor het eerste jaar gecollecteerd 

voor de kinderen van de familie Takalegn in Ethiopie. Na afloop 

van de kerstmusical op 19 december zal er voor de 4 weeskinderen 

worden gecollecteerd. Daarnaast besteden we tijdens de Dag van de 

hulpvaardigheid op 20 december aandacht aan de kinderen. Zuster 

Christina van de school van de kinderen, heeft ons gevraagd om 

pennen, potloden, papier, stiften en geodriehoeken op te sturen. 

Graag willen we hiervoor een inzamelingsactie organiseren met de 

kinderen. De spulletjes kunnen we meegeven aan het bestuur van 

Stichting Schoolproject Ethiopie, die ieder jaar de school van de 

kinderen bezoekt. De precieze startdatum van de actie is nog niet 

bekend, we laten dit binnenkort weten.  

 

Parkeren 
 
Vriendelijk verzoek om alleen te parkeren in de parkeervakken 

of buiten het dorp. Het komt weleens voor dat ouders hun auto 

parkeren op de inrit van dorpsbewoners, om hun kind even af te 

zetten of naar school te brengen. Ook dit “kort parkeren” brengt voor 

de bewonders overlast met zich mee. Hartelijk dank voor uw 

medewerking! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De KWINK van de week gaat over conflicten: “ Conflict? Zoek het 

samen uit!” 

 

 

Agenda 
 

15 november   schoolschaatsen groep 5-6 (3) 

16 november groep 5-8 excursie in de Grote 

Kerk van Alkmaar, vertrek van 

school 9:45 uur 

19-22 november   Contactmomenten 

22 november   schoolschaatsen groep 5-6 (4) 

23 november   rapport mee 

29 november   schoolschaatsen groep 7-8 (1) 

5 december    Sintviering in alle groepen. 

Gezamenlijke viering tot 9:30 uur in de kerk, hierbij zijn alle ouders, 

familie en kleine broertjes en zusjes van harte welkom. 

6 december    schoolschaatsen 7-8 (2) 

11 december   Kerstknutselmiddag 

13 december   schoolschaatsen groep 7-8 (3) 

19 december   opvoering Kerstmusical groep 1-8 

20 december   Dag van de hulpvaardigheid 

20 december   schoolschaatsen groep 7-8 (4) 



 

21 december   kerstlunch in de kerk, school uit om 

13:15 uur (continu-rooster) 

24 december-4 januari  Kerstvakantie 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


