
 

 
 

 

 

 

 
 
 
Dag allemaal, 
 

Wat een fijne week hebben we achter de rug. Dinsdagavond waren 

veel ouders aanwezig bij de ouderavond rondom het thema Mindset. 

René Lous legde helder en met humor uit hoe een vaste mindset 

kinderen (en volwassenen) belemmert om te groeien. Een 

groemindset helpt ons om uitdagingen aan te gaan. Naast de uitleg 

over Mindset waren en er vooral ook veel tips over hoe we elkaar 

kunnen helpen een groeimindset te ontwikkelen. Namens het gehele 

team en de Vrienden van de Overhael, heel hartelijk dank voor uw 

enthousiasme en betrokkenheid. Woensdag heeft Rene in alle 

groepen een les gegeven rondom dit thema. Na schooltijd heeft 

Rene met ons besproken hoe wij hier verder aandacht aan kunnen 

geven tijdens de lessen. De komende weken en natuurlijk ook in het 

nieuwe schooljaar, gaan we hier verder mee aan de slag. De 

woorden Makkieland, Lefland, Fixie en Growie zullen regelmatig 

worden gebruikt hierbij. Wellicht zijn dit termen die u ook thuis kunt 

gebruiken. Meer informatie kunt u vinden op talentenlab.nl. 

 

De komende weken kenmerken zich door de vele Feestdagen en 

studiedagen. Dit betekent veel vrije dagen voor uw kinderen. Het 

team werkt hard om alle plannen voor komend schooljaar op orde te 

krijgen. Daarnaast evalueren we de plannen en activiteiten van het 

huidige schooljaar, om mogelijk te komen tot nieuwe ideeën en 

doelen.  

 

 

27 november 2018 



 

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

daagse. Deze vindt plaats van 21 t/m 24 mei. We maken er fijne 

dagen van met (hopelijk) droog weer. 

 

Afscheidsavond groep 8 
 
De afscheidsavond van groep 8 heeft een nieuwe opzet. Dit doen 

we vanwege het groeiend aantal leerlingen op de school, de 

capaciteit van café de Vriendschap en veiligheid van ons allemaal. 

Op maandag 8 juli treden de kinderen van groep 7-8 twee keer op. In 

de middag, om 13:30 uur spelen zij de musical in het café voor alle 

kinderen van de school. De afscheidsavond zelf is bedoeld voor het 

team, de ouderrraad en familie en vrienden van de kinderen van 

groep 7 en 8. Op deze manier kunnen we ouders, buren, opa’s en 

oma’s een fijne zitplaats geven met goed zicht op het toneel. We 

maken er ook dit jaar weer een fantastische avond van.  

 

 

De KWINK van de week gaat over je uitstraling: 

“Let op je lichaamstaal!” 

 

 

 

 

 

 
Agenda 
 

21-24 mei Wandel 4-daagse 

27 mei Start Cito-toetsen groep 3-7 

29 mei – 3 juni Hemelvaartvakantie 

10 juni Tweede Pinksterdag, school  

 dicht 



 

12 juni Schoolfotograaf, OR vergadering 

19 juni Studiedag team, kinderen vrij 

21 juni schoolreis groep 1-2 en groep 3-4 

17 juni t/m 5 juli Mieke Rozing van de Kunstkoets 

op school op maandag en vrijdag 

18 juni MR vergadering 

25 t/m 28 juni laatste keer lezen met leesouders 

26-28 juni Schoolkamp groep 7-8 

27-28 juni Schoolkamp groep 5-6 

1 juli Schoolschoonmaakavond 

3 juli  Juffendag 

8 juli Afscheidsavond groep 8 

11 juli  rapport mee 

12 juli Laatste schooldag. Om 11:45 start 

het overgooien van de kinderen 

naar een nieuwe groep. Om 12:05 

glijden we groep 8 de school uit. 

Vakantie start om 12:15 uur. 

 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, Edith Hoegen 

 

 

 

 


