
 

 
 

 

 

 

 

Dag allemaal, 
 

De contactavonden zijn afgerond. Vandaag krijgen alle kinderen hun 

rapport mee. Voor het team is dit altijd een zeer waardevolle week. 

Fijne gesprekken waarin informatie wordt uitgewisseld tussen ouders 

en leerkracht om er samen voor te zorgen ieder kind het beste te 

bieden, passend bij zijn/haar behoefte. En dan staat ook nog de 

projectmaand bijna voor de deur. Daarnaast moet ik u mijn excuses 

maken voor de mogelijk ontstane verwarring rondom de thema-

ouderavond over Mindset. De ouderavond is op dinsdag 14 mei, 

de gastlessen in alle groepen op woensdag 15 mei. 

 
Staking Onderwijs 15 maart 
 
Zoals eerder aangegeven, 

voert het team van de 

Overhael op eigen-wijze 

actie op vrijdag 15 maart. De 

school is deze dag gewoon 

open. Leuk om even te 

vermelden: in het 

Noordhollands Dagblad van 

zaterdag 9 maart kunt u een 

artikel lezen over onze 

alternatieve actie. 

https://www.overhael.nl/syndeo_data/media/afbeeldin

gen_groot/Poster.png  
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Project 
 
Op maandag 18 maart start onze jaarlijkse projectmaand met als 

thema: De Middeleeuwen. Vier weken lang gaan alle kinderen 

tijdens de middagen onderzoeken, ontdekken, spelen en vooral veel 

leren over deze periode.  

Natuurlijk organiseren we ook een groot aantal activiteiten rondom 

de Middeleeuwen. Zo komt het Archeon bij ons op visite, krijgen we 

een heuse roofvogelshow in de klassen en op het schoolplein, gaan 

we met de hele school naar het Muiderslot, gaan we weer een dag 

koken en gaan we met de hele school een heuse fim maken!! Onder 

leiding van Maaike Bosma van Cinebergen uit Bergen gaan we aan 

de slag met scripts, decors, attributen, een heus “green screen” etc.  

Alle kinderen krijgen een rol(letje) in de film.Het uiteindelijke resultaat 

wordt gepresenteerd tijdens de tentoonstelling op 11 april. Na afloop 

van het project wordt de film via een versleutelde YouTube-link naar 

alle ouders verstuurd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat dit 

dan weten aan de leerkracht vóór 15 maart. Het beloven weer 

fantastische weken te worden met als hoogtepunt natuurlijk de 

gezamenlijke afsluiting op donderdag 11 april tussen 17 en 19 

uur.  

 

Voor diverse activiteiten zijn we op zoek naar ouders die het leuk 

vinden om met ons mee te gaan naar excursies en/of ons te 

begeleiden bij workshops. Vanaf maandag 11 maart aanstaande 

hangt het schema met alle activiteiten in de hal, waar u zich ter 

plaatse kunt inschrijven. Het schema is tevens toegevoegd aan 

deze mail, zodat u alvast uw agenda kunt raadplegen. 

 
 

 

De KWINK van de week gaat over eerlijkheid:      

“Per ongeluk? Zeg het eerlijk!” 

 

 



 

Agenda 
 

11 maart BHV (BedrijfsHulpVerlening) 

training juf Ria en juf Marieke (juf 

Armanda groep 1-2) 

12 maart    Competentietraining les 2 

18 maart Start Project 

3 april Congres over spelend leren juf 

Marieke en juf Danielle (meester 

Jan groep 3-4) 

11 april Afsluiting Project 

14 mei Ouderavond verzorgd door Rene 

Lous van het Talentenlab 

15 mei Gastlessen in alle klassen door 

Rene Lous van het Talentlab 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


