
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Dag allemaal, 
 

Wat een prachtig weer! De zandbak gaat weer open, kinderen 

spelen zonder jas buiten en tijdens het overblijven gaat groep 5/8 

lekker naar het Klavertjesveld. Het lijkt wel lente. Tijdens de 

studiedag van 11 februari heeft het team met elkaar de vorderingen 

van alle kinderen besproken. Van daaruit worden er nieuwe plannen 

opgesteld voor de komende periode. We informeren u hierover 

tijdens de komende contactmomenten. Ivonne van Eerden van de 

Onderwijs Begeleidings Dienst is voor de tweede keer op school 

geweest om samen met de teamleden te kijken naar de 

rekeninstructie. Door met elkaar te spreken over instructiemomenten, 

materiaalgebruik en het slim omgaan met de tijd komen we 

gezamenlijk tot nieuwe afspraken en routines. Met als doel natuurlijk 

het tegemoet komen aan de leerbehoefte van alle leerlingen.  

 

Staking Onderwijs 15 maart 
 
Op vrijdag 15 maart wordt er een landelijke staking 

georganiseerd voor de gehele onderwijssector. De teamleden die 

op deze dag werken heben gezamenlijk besloten niet te gaan 

staken. We willen graag een positief geluid laten horen: werken in 

het onderwijs is namelijk superleuk: waar word je dagelijks op een 

theepartijtje gevraagd of uitgedaagd tot een partijtje kingbal? Waar 

mag je ongegeneerd meedansen, zingen en toneelspelen en krijg je 

bergen knuffels, tekeningen en zelfgemaakte kettingen of taartjes? 

Werken in het ondewijs levert ons ontzettend veel op: passie, plezier, 
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autonomie, ambitie, een gezamenlijke verantwoordelijkheid en trots. 

Dit helpt ons om met liefde iedere dag ieder kind het beste te bieden.  

Vrijdagmiddag vanaf 2 uur is iedereen van harte welkom om een 

kijkje op school en in de klassen te komen en zelf te ervaren hoe 

geweldig werken in het onderwijs is. 

De Overhael is open #wannabeleerkracht. 

 

Vraag naar ouders 
 
Op maandag 4 februari hebben alle ouders via de mail een vraag 

ontvangen van B&T over het beleid van de school. Dit bureau 

begeleidt ons bij het opstellen van ons nieuwe schoolplan. Van alle 

ouders heeft 50% gereageerd. Alle meningen en reacties nemen we 

mee met de komende bespreking over het nieuwe schoolplan. In het 

schoolplan beschrijven we waar we de komende jaren extra 

aandacht aan willen geven. We willen alle ouders bedanken voor 

hun bijdrage! Via de nieuwsbrief hou ik u graag op de hoogte van 

onze plannen. 

 

Competentietraining 
 
Samen met het Samenwerkingsverband Noord Kennemerland, 

organiseren wij voor een aantal leerlingen uit groep 3 en 4 een 

competentietraining. Afgelopen oktober/november heeft een aantal 

leerlingen uit groep 5-6 deze training ook gevolgd. Met de ouders 

van de betreffende leerlingen zijn hierover gesprekken gevoerd. Doel 

van de training is, tijdens een zestal bijeenkomsten, het 

zelfvertrouwen en de identiteit van de leerlingen te versterken en de 

impulscontrole en zelfredzaamheid te vergroten. Een prachtige 

aanvulling op ons reguliere onderwijsaanbod. 

 
 

Ouderavond Mindset  
 
Op dinsdag 15 mei organiseren de Overhael en de Vrienden van 

de Overhael een thema-avond rondom mindset. Met het begrip 



 

mindset bedoelen we de manier waarop kinderen denken over 

zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. 

Kinderen die ervan uitgaan dat je altijd beter kunt worden, vinden 

uitdagingen geweldig. Zij genieten van moeilijk werk, omdat ze 

hierdoor het gevoel krijgen dat ze zich aan het ontwikkelen zijn. 

Fouten maken hoort er voor deze kinderen gewoon bij: je kunt er iets 

van leren en je kunt jezelf verbeteren. En het goede nieuws is: je 

kunt je mindset veranderen en volwassenen kunnen kinderen helpen 

een groeimindset aan te leren of te behouden! Rene Lous van het 

platform Mindset gaat ons deze avond vertellen op welke manier we 

kinderen (en onszelf) hierbij kunnen helpen.Komt allen!!!  

 

 

 

De KWINK van de week gaat over eerlijkheid:      

“Per ongeluk? Zeg het eerlijk!” 

 

 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
 

28 februari Intakegesprekken voor de 

competentie-training 

4-7 maart contactmiddagen en –avonden 

4 maart intakegesprekken voor de 

competentie-training 

5 maart start les 1 competentie-training 

8 maart  rapport mee 

11 maart BHV (BedrijfsHulpVerlening) 

training juf Ria en juf Marieke, juf 

Armanda vervangt. 



 

12 maart Rekencursus teamleden groep 4-8, 

dag 3 

12 maart Competentietraining les 2 

18 maart Start Project 

3 april Congres over spelend leren juf 

Marieke en juf Danielle 

11 april Afsluiting Project 

14 mei Ouderavond verzorgd door Rene 

Lous van het Talentenlab 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


