
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

Een ware griepgolf op de Overhael! Vanmorgen stond de telefoon 

roodgloeiend van alle ziekmeldingen. Hopelijk knappen kinderen en 

ouders snel weer op! De laatste Cito-toetsen worden deze dagen 

afgerond en mogen is alweer de laatste judo-les. Alle kinderen 

hebben hier enorm van genoten. We gaan dan ook hard ons best 

doen om ook voor komend schooljaar de judo-lessen te organiseren.  

Zoals vermeld in de schoolgids en de jaarkalender, is maandag 11 

februari een studiedag voor het hele team. Alle kinderen zijn deze 

dag vrij. Het team gaat de vorderingen van de kinderen met elkaar 

bespreken en evalueren. De resultaten van de afgelopen periode 

gebruiken we als uitgangspunt om te komen tot nieuwe plannen.   

 

Reminder 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! 

 

Afwezigheid juf Marieke en vervanging 
 
Woensdag 13 februari ondergaat juf Marieke een operatie aan 

haar stemband. Op donderdag 14 en vrijdag 15 februari zal zij 

woren vervangen door juf Ria. Het is nog niet duidelijk hoe lang het 
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herstel van Marieke gaat duren. We wensen Marieke veel sterkte!  

 

Schoolplan 2019-2023 
 
Afgelopen week heeft u een mail ontvangen waarin wij u 

verzoeken mee te denken over ons nieuwe schoolplan. Deze 

week ontvangt u van B&T (het bureau dat ons hierbij begeleidt) een 

mail met daarin een vraag waar we graag uw input op willen 

ontvangen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld!  

 

Mededeling van de Vrienden van de Overhael 

 

Al enige jaren staat er aan de overkant van de school, naast het 

huis van Arie-Jan de Boer, een blauwe kledingcontainer. Hierin 

kunt u uw oude kleding en textiel deponeren. De gehele opbrengst 

hiervan komt ten goede aan de Stichting Vrienden van de Overhael, 

en dus aan uw kind. We zijn iedereen hiervoor erg dankbaar. Denkt 

u er wel aan de kleding en textiel goed te verpakken in een plasic 

zak, om schimmel- en vochtschade te voorkomen? Alvast heel 

hartelijk dank! 

 

 

De KWINK van de week gaat over het omgaan met 

verschillen:      “Wees blij met verschillen” 

 

 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
 

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 

25 februari OR vergadering 

4-7 maart contactmiddagen en –avonden 

8 maart  rapport mee 

14 mei Ouderavond verzorgd door Rene 

Lous van het Talentenlab 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


