
 

Hallo allemaal, 

De laatste week voor de kerstvakantie is altijd een drukke en zeer gezellige week. De school ziet er 

prachtig uit met al die versierde kerstbomen en het prachtige “kersthuis” in de hal. In alle groepen 

wordt er nog enthousiast geoefend op de tekst, liedjes en dansjes voor de musical. Na afloop van de 

kerstmusical wordt er voor de tweede keer gecollecteerd voor de weeskinderen Takalegn in Ethiopië, 

in samenwerking met de Stichting Schoolproject Ethiopië. Fantastisch dat wij samen met u kunnen 

bijdragen aan een goede toekomst voor deze kinderen. In de kerk wordt met behulp van een aantal 

ouders eerst alles klaargezet voor de musical en na afloop wordt alles weer omgetoverd voor de 

kerstbrunch… (met dank aan OR!). Ouders bereiden de heerlijkste hapjes, kinderen en teamleden 

zorgen voor glitter, glans en lippenstift. Vrijdag is dan echt de laatste schooldag van het jaar en na 

afloop van de kerstmaaltijd kan om 13.15 uur de kerstvakantie beginnen. Vriendelijk verzoek aan 

alle ouders om vrijdag de kinderen een plastic tas mee te geven om hun kerstknutsels en andere 

kunstwerken in mee te geven! 

De afgelopen maanden heeft het team, naast het werken met de kinderen, hard gewerkt aan het 

verbeteren van het leesonderwijs op de Overhael. Er is scholing gevolgd door alle teamleden, het 

leesprotocol is aangepast en er zijn materialen aangeschaft. Daarnaast hebben de teamleden bij 

elkaar in de klas gekeken naar de instructiemomenten, met name naar het samenwerkend leren. 

Doel hiervan is het uitwisselen van ideeën en werkwijzen om te komen tot een doorgaande lijn met 

vaste afspraken en routines. Dit zorgt voor duidelijkheid en structuur voor de leerlingen. Daarnaast is 

er fijn gewerkt tijdens onder andere talentontwikkeling, met de 3D-printer en met de nieuwe 

methode Engels. Op de website kunt u regelmatig verslagen en foto’s vinden van de verschillende 

lessen.  

Na een hopelijk ontspannen vakantie met lekker eten, familiebijeenkomsten, vuurwerk en oliebollen 

gaan we begin januari weer flink aan de slag. De maanden januari en februari staan bij ons in het 

teken van de halfjaarlijkse citotoetsen voor alle leerlingen vanaf groep 2. Zo kunnen we de kinderen 

goed volgen in hun ontwikkeling. De teamleden van groep 3 t/m 8 gaan een cursus volgen over 

effectieve rekeninstructie. Zij willen nog beter leren tegemoet te komen aan de individuele 

leerbehoefte van de kinderen, zonder hierbij het samenwerken en samen leren uit het oog te 

verliezen. We organiseren een studiemiddag verbindende communicatie voor het team en we 

starten met schooljudo. Over het onderwerp schooljudo ontvangt u na de kerstvakantie meer 

informatie.  

Maak er een fijne tijd van met elkaar! 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 



 


