
 

 
 

 

 

 

 
 
 
Dag allemaal, 
 

Hopelijk heeft u allemaal genoten van de afgelopen meivakantie! Na 

en aantal drukke projectweken, een spetterende afsluiting met een 

heuse bioscoop, en een heerlijke sport- en speldag was iedereen 

weer even toe aan vakantie. Nu staan de laatste weken voor de 

zomer alweer voor de deur. Groep 7-8 is gelijk op excursie naar het 

Achterhuis in Amsterdam, het team volgt een vervolgdag van de 

rekencursus van de OBD en volgende week zijn er de lang 

verwachte ouderavond, gastlessen en workshop voor het team 

rondom het thema “Mindset”. We hopen natuurlijk op uw 

aanwezigheid! In mei organiseert de Ouderraad ook onze eigen 

wandel 4-daagse en eind mei starten we met de cito-toetsen voor 

groep 3 tot en met 7. 

 

Ouderavond Mindset 
 
Dinsdag 14 mei, van 19:30 tot 21:00 uur organiseren wij samen 

met de Stichting Vrienden van de Overhael een informatieavond 

rondom het thema Mindset. Dit zijn de overtuigingen die we 

hebben over onze intelligentie, talenten en kwaliteiten. Een 

groeimindset zorgt ervoor dat je uitdagingen aangaat, fouten durft te 

maken, doorzetten als het tegen zit of wanneer iets veel moeite kost. 

Een groeimindset zorgt ervoor dat je accepteert dat je hard moet 

werken om verder te komen en leidt tot een passie voor leren!  

U komt toch ook? 

 

 

27 november 2018 



 

 

Sportlessen 
 
De komende weken krijgt groep 3-4 een tweetal 

kennismakingslessen met sporten die we niet dagelijks 

beoefenen. Op vrijdag 10 mei is dat een les turnen en op maandag 

13 mei is dat een les schermen. De lessen worden gegeven door 

gediplomeerde instructeurs en vinden plaats in de kerk.  

 

Avond 4-daagse 
 
De ouderraad organiseert ook dit jaar onze eigen wandel 4-

daagse. Deze vindt plaats van 21 t/m 24 mei. Vandaag ontvangen 

alle gezinnen een aanmeldformulier, fijn als u deze uiterlijk 

woensdag 8 mei weer inlevert op school. Alvast hartelijk dank. 

 

 

De KWINK van de week gaat over je uitstraling: 

“Let op je lichaamstaal!” 

 

 

 

 

 

 
Agenda 
 

6 mei Bezoek Anne Frankhuis groep 7-8, 

juf Danielle afwezig, meester Jan 

groep 3-4.  

8 mei cursus team “effectieve 

rekeninstructie”  

10 mei gastles turnen groep 3-4 

13 mei gastles schermen groep 3-4 

13 mei MR vergadering 



 

14 mei Ouderavond Rene Lous van het 

Talentenlab, van 19:30 tot 21:00 

uur 

15 mei Gastlessen in alle klassen door 

Rene Lous van het Talentenlab 

21-24 mei Wandel 4-daagse 

27 mei Start Cito-toetsen groep 3-7 

29 mei – 3 juni Hemelvaartvakantie 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, Edith Hoegen 

 

 

 

 


