
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Dag allemaal, 
 

De eerste judoles zit erop. Alle kinderen in een mooi wit judopak 

gehesen (dat was al een hele klus), de kerk vol met judomatten 

gelegd en alle kinderen enthousiast!  

Voor meer foto’s 

verwijs ik u graag naar 

de website. Verder zijn 

we begonnen met de 

Cito-toetsen in de 

ochtend (liever geen 

dokters- of 

tandartsafspraken) en 

is er aanstaande 

woesdagmiddag een studiemiddag verbindende communicatie voor 

het team.  

 

Open Dag 
 
Op woensdag 6 februari organiseren we onze jaarlijkse Open 

Dag. Ouders en peuters zijn deze dag van harte welkom op onze 

school. Wordt uw kind volgend schooljaar 4 jaar, of kent u andere 

ouders met peuters die op zoek zijn naar een basisschool? Wij zien 

u graag op 6 februari! 

 
Een datum om te onthouden! 
 
Dinsdag 14 mei organiseert OBS De Overhael met 

27 november 2018 



 

ondersteuning van de Stichting Vrienden van de Overhael een 

ouderavond. René Lous, mede-oprichter van het Talentenlab, 

verzorgt deze avond een workshop rondom het thema Mindset. De 

term “mindset” staat voor de overtuiging die mensen hebben over 

hun intelligentie, kwaliteiten en talenten. Waar een vaste mindset 

ontwikkeling belemmert, zorgt een groeimindset voor motivatie, 

doorzettingsvermogen en een passie voor ontwikkeling en leren. Een 

groeimindset helpt kinderen en volwassenen om het beste uit 

zichzelf te halen. 

Voor meer informatie kijkt u op https://hettalentenlab.nl 

 
Als vervolg op deze ouderavond komt Rene op woensdag 15 mei in 

alle klassen een gastles verzorgen voor alle leerlingen en is er in de 

middag een Mindsettraining voor het team.  

De komende weken ontvangt u meer informatie rondom dit 

thema, de datum kunt u alvast noteren in uw agenda! 

 

Onderzoeken jeugdgezondheidszorg 

 
De Jeugdgezondheidszorg (GGD) nodigt alle kinderen van 2008 

en 2013 binnenkort uit voor een onderzoek en gsprek.  U 

ontvangt hiervoor thuis een uitnodiging. Voorafgaand aan het bezoek 

aan de arts, is er op 1 februari een weeg- en meetmoment op school. 

Tevens kunt de vragenlijst die u thuis ontvangt op deze dag 

inleveren bij de dokersassistente.   

 

De KWINK van de week gaat over vertrouwen:      

“Vertrouw op wat je kunt” 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://hettalentenlab.nl/


 

Agenda 
 

21 januari start CITO toetsen groep 2-8 

21 januari MR vergadering 

22 januari    schooljudo alle groepen, les 2  

23 januari Studiemiddag team verbindende 

communicatie 

24 januari laatste dag meester Huub 

25 januari terugkommiddag oud-groep 8 

28 januari start juf Amanda 

29 januari schooljudo alle groepen, les 3 

1 februari doktersassistente GGD op school 

voor wegen en meten 

5 februari schooljudo alle groepen, les 4 

6 februari Open Dag, tussen 9:00 en 12:30 

uur 

11 februari Studiedag team, alle kinderen vrij 

13 februari Rekencursus dag 2, teamleden 

groep 3-8 

18-22 februari Voorjaarsvakantie 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


