
 

 
 

 

 

 

 
Dag allemaal, 
 

De “gebroken” weken gaan van start. Goed opletten dus de 

komende weken, er zijn heel wat vrije dagen voor de kinderen! 

Vorige week heeft de Ouderraad met prachtig weer een heerlijke 

wandel 4-daagse georganiseerd. In een gemoedelijk sfeertje hebben 

veel kinderen en hun ouders heerlijk gewandeld. In alle klassen 

komen Fixie en Growie dagelijks langs en Makkieland en Lefland 

worden regelmatig genoemd. Fijn als u ook thuis deze woorden 

gebruikt.  

 

Nieuws van de Vrienden van de Overhael 
 
Bij de tentoonstelling van het project op 11 april jl. heeft de 

Stichting Vrienden van de Overhael (groot)ouders opgeroepen 

een laptop voor de school te “adopteren”. Voldoende goede 

laptops zijn essentieel om onderwijs op maat voor ieder kind te 

realiseren. De SVO en de school zijn enorm blij te kunnen meedelen 

dat er dit schooljaar maar liefst 10 nieuwe laptops zijn gedoneerd. 

Wij willen alle (nieuwe) donateurs hartelijk danken voor hun 

steun! Als alle formulieren binnen zijn hopen wij bij de start van het 

nieuwe schooljaar de laptops aan school te kunnen overhandigen.   

 
Nieuws van juf Mia 
 
“Beste team, ouders, kinderen, bestuur en vrienden van de 

Overhael, 

Helaas moet ik stoppen met muziekles geven aan de Overhael. Ik 

heb jaren met heel veel plezier en passie muziekles gegeven. Ik ben 

heel dankbaar voor deze bijzondere leuke jaren. Ik heb intens 
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genoten. Dat ik dit heb mogen meemaken! Ook ben ik iedereen 

dankbaar voor het door jullie in mijn gestelde vertrouwen. 

Mijn contact met het geweldige team, de ouders, de vrienden van de 

Overhael en uiteraard de geweldige kinderen zal altijd een dankbare 

herinnering blijven. Bedankt. 

 

Er is helaas een ziekte in mijn familie. Ik ga nu een nieuwe tijd 

tegemoet waarin ik mijn familie ga helpen. Dit was geen 

gemakkelijke beslissing. Ik zal jullie heel erg gaan missen, maar het 

voelt wel goed.  

Blijf allemaal muziek maken! Dat ga ik ook doen. 

Een muzikale groet van juf Mia” 

 

Op dinsdag 9 juli neemt Mia echt afscheid van alle kinderen en het 

team, tussen 14:15- 15:15 uur. 

 

Schoolfotograaf 
 
Op woensdag 12 juni komt de schoolfotograaf naar school. Ieder 

jaar neemt de schoolfotograaf fotos’van de kinderen individueel, met 

broertjes en zusjes en een klassenfoto. De klassenfoto wordt 

natuurlijk onder alle ouders van de groep verspreid ter inzage en ter 

bestelling. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit bij de 

leerkracht aangeven. Uw kind komt dan niet op de klassenfoto.  

 

Schooljaar 2019-2020 
 
Komend schooljaar ziet de groepsindeling er als volgt uit: 

Groep 1-2  Maandag/dinsdag/om de week woensdag Marieke 

  Om de week woensdag/donderdag/vrijdag Ria 

Groep 3-4 Maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag  Daniëlle 

  Donderdag      Iris 

Groep 5-6 Maandag/dinsdag/vrijdag de gehele dag  Melanie 

  Woensdag/donderdag    Marinda 

Groep 7-8 Maandag/dinsdag/woensdag/donderdag           Amanda 



 

  Vrijdag      Edith 

 

Zoals u kunt zien, zijn er slechts enkele kleine wijzigingen. We zijn 

erg blij dat Iris Bos-Schellinger (moeder van Rosa groep 1) komend 

schooljaar (weer) bij ons komt werken. Daarnaast nemen we ook 

afscheid van twee collega’s. Naast het afscheid van juf Mia, 

waarover u eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, nemen we 

dit schooljaar tevens afscheid van Ineke Hoekstra- Verbreaken. 

Ineke heeft de afgelopen jaren als concierge en 

preventiemedewerkster bij ons op school gewerkt. Zij heeft voor de 

school diverse schilderklussen en onderhoudswerkzaamheden 

gedaan. Wij gaan haar dan ook enorm missen! 

 

Vakantierooster 2019-2020 
 
 
Herfstvakantie  21-10 t/m 25-10  
Kerstvakantie  23-12 t/m 03-01 
Voorjaarsvakantie  17-02 t/m 21-02 
Pasen    13-04     
Meivakantie   27-04 t/m 08-05  
Hemelvaart   21-05 t/m 22-05   
Pinksteren   1-06     
Zomervakantie  6-07 t/m 14/08  
 

 

 

De KWINK van de week gaat over kiezen: 

“Denk goed na voordat je kiest!” 

 

 

 

 

 

 
Agenda 
 

27 mei Start Cito-toetsen groep 2-7 



 

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 

 

 

 

 


