
 

 
 

 

 

 

 
Dag allemaal, 
 

Poeh poeh, wat een hitte! De kinderen worden naarmate de dag 

vordert, steeds roder… We zorgen ervoor dat we niet te lang in de 

zon spelen, zorgen voor veel waterdrink-momenten en doen rustig 

aan met dit weer. Zorgt u ervoor dat de kinderen goed ingesmeerd 

naar school gaan? Deze nieuwsbrief staat in het teken van de 

komende activiteiten die altijd gepaard gaan met de laatste weken. 

 

Schoonmaakavond 
 
Maandag 1 juli organiseren we de jaarlijkse schoonmaakavond. 

Onder het genot van een hapje en een drankje willen we graag, 

samen met u, de school weer lekker fris maken. Vele handen maken 

licht werk, dus u bent allen van harte uitgenodigd. Vanaf 19 uur 

staan de deuren open! 

 

Afscheidsavond groep 8 
 
Op maandag 8 juli is de afscheidsavond van groep 8. Dit jaar 

doen we dit, vanwege de veiligheid en het ruimtegebrek, anders dan 

voorheen. In de middag voert groep 7-8 de musical op voor alle 

kinderen van  groep 1-6. De afscheidsavond zelf wordt bijgewoond 

door alle ouders, vrienden en familie van groep 7-8 en het team.  

Ook met deze nieuwe opzet, maken we er een onvergetelijke avond 

van! 

 

Afscheid juf Mia 
 
Op dinsdag 9 juli neemt juf Mia definiteif afscheid van de 
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Overhael. Na ruim 40 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, 

stopt zij met haar werkzaamheden. Dit afscheid willen we natuurlijk 

niet ongemerkt voorbij laten gaan! Zij heeft immers ruim 20 jaar op 

de Overhael de muzieklessen verzorgd. Juf Mia en haar gezin zijn 

dinsdagmiddag vanaf half drie op school aanwezig. Samen met de 

kinderen hebben we een mooi programma voorbereid. Wel vragen 

we uw medewerking voor het volgende: het team wil Mia als 

afscheidskado een prachtige vaas cadeau doen. Het lijkt ons mooi 

alle kinderen te vragen een (snij)bloem met een lange steel mee 

te nemen op deze dag. Na afloop van het programma, kunnen zij 

dan, als afscheidsgroet, Mia een bloem overhandigen die in de vaas 

wordt gezet. Om 15:15 uur heeft ook u de gelegeheid om afscheid te 

nemen van juf Mia. Zij zal dit erg waarderen. Wij hopen op uw 

medewerking en aanwezigheid 

 
De laatste schooldag 
 
Aan al het goed komt een eind….en dus ook aan dit schooljaar. 

Op vrijdag 12 juli is dan echt de laatste schooldag. Vanaf 11:45 uur 

vindt het traditionele “overgooien” plaats: alle kinderen die naar een 

nieuwe klas/leerkracht gaan, worden naar hun nieuwe lokaal 

“gegooid”’ onder luid applaus van alle aanwezigen. Een prachtig 

moment, waarbij u van harte welkom bent. Om 12:00 uur ten 

slotte wordt groep 8 de school “uitgegleden” en start om 12:15 uur de 

zomervakantie.  

 
Om alvast te noteren! 
 
De jaarvergadering steken we komend schooljaar in een ander 

jasje. We gaan de informatieavond van de leerkrachten combineren 

met de Jaarvergadering. Tussen twee rondes “informatieavond” 

door, organiseert de Ouderraad, samen met de  

Medezeggenschapsraad, hun (ingekorte) jaarvergadering. Deze 

avond , die u niet wilt missen, vindt plaats op maandag 9 

september.  



 

    

 

De KWINK van de week gaat over gelijkheid: 

“Ga gelijkwaardig met elkaar om!” 

 

 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

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 vanaf 

19:00 uur 

3 juli  Juffendag. De juffen vieren hun 

verjaardag. 

8 juli Afscheidsavond groep 8  

9 juli Afscheid juf Mia 

11 juli  rapport mee 

12 juli Laatste schooldag. Om 11:45 start 

het overgooien van de kinderen 

naar een nieuwe groep. (alle 

ouders van harte welkom!) Om 

12:00 glijden we groep 8 de school 

uit. Vakantie start om 12:15 uur. 

26 augustus Eerste schooldag 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, Edith Hoegen 

 

 

 

 


