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Dag allemaal, 
 

De eerste weken zitten erop. Iedereen is weer een beetje gewend en 

er wordt keihard gewerkt. In alle groepen staat deze weken het 

thema techniek centraal. Vanavond organiseren we voor alle ouders 

de informatie-avond in combinatie met de Jaarvergadering van de 

Ouderraad. Ik hoop u daar allen te ontmoeten! 

 
SVO uitreiking laptops 
 
Afgelopen maandag heeft de Stichting  Vrienden van de 

Overhael 10 laptops overhandigd aan de school! Tijdens de 

afsluiting van ons jaarlijks project in mei jl. heeft de SVO de jaarlijkse 

adopt-a-laptop actie gehouden. Met als resultaat een fantastisch 

aantal van 10 nieuwe laptops voor de school.  

 

 

 

In alle groepen wordt er dagelijks gewerkt met de laptops. Voor de 

inoefening van nieuwe leerstof op reken- en taalgebied is dit een 
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prettig hulpmiddel. De software past het aanbod aan de leerling zelf 

aan, waardoor alle leerlingen op hun eigen niveau kunnen oefenen. 

De school is de SVO en alle (groot) ouders dan ook enorm dankbaar 

voor deze gulle gift!! 

 

Verbindende Communicatie 
 
Afgelopen woensdag heeft het gehele team een jaarlijks 

terugkerende studiemiddag bijgewoond rondom “verbindende 

communicatie”.   

 

Jaarvergadering en informatieavond 
 

Dit jaar organiseren wij de informatie-avond in combinatie met 

de Jaarvergadering, samen met de Ouderraad. Vandaag, 

maandag 9 september starten we om 19 uur voor de ouders van 

groep 7-8 en groep 3-4. Tussen 20:00 en 20:30 uur vindt de 

Jaarvergadering plaats. De Ouderraad presenteert het jaarverslag en 

de jaarrekening, de ouderbijdrage wordt vastgesteld en er is ruimte 

voor vragen. Daarnaast ligt het jaarverslag van de MR voor u klaar 

en krijgt u een korte toelichting. Om 20:30 vervolgen we de 

informatieavond voor de ouders van groep 1-2, 5-6 en 8 (informatie 

rondom schoolkeuze). Een belangrijke avond waarop allerlei zaken 

rondom het “schoolleven” aan bod komen. Wij rekenen dan ook op 

uw komst! 

 

Nieuws van de gemeente Alkmaar 

Two2Tango  

Brede en praktische ondersteuning bij relatietwijfel en (echt) scheiding  

Hoe ga je om met een relatie die niet goed loopt? Wil je uit elkaar of ga je er 

samen voor? Zijn er plannen voor scheiden? Wil je wel een echtscheiding, 

maar geen vechtscheiding? Als het tot een scheiding komt zijn er naast alle 

emoties en het accepteren van de scheiding veel praktische zaken die 

geregeld moeten worden. De beslissingen die je neemt, hebben invloed op 

de rest van jouw leven. En op die van de kinderen. Two2Tango helpt je om 

met deze  situaties om te gaan. Op de website www.two2tango.info vind je 

informatie en kun je checken hoe je relatie ervoor staat en is een sociale 



 

kaart opgenomen met daarnaast het lokale aanbod in Alkmaar. Dit kan 

gecombineerd worden met professionele begeleiding door een sociaal 

werker van MEE & de Wering ( telefoonnummer: 088 0075 000, te 

bereiken tussen 09.00 – 12.00 uur ).   

Two2Tango wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Alkmaar en is 

derhalve gratis voor al haar inwoners.  

Ga je liever gelijk in gesprek met een sociaal werker? Maak dan een 

afspraak bij MEE & de Wering (088 00 75 000, te bereiken tussen 09.00 – 

12.00 uur) voor het gratis Relatiespreekuur - voor alle mensen met 

relatietwijfel of (echt) scheiding. Spreekuren vinden plaats op woensdag van 

10.00 – 11.00 uur bij het CJG Zuid en op donderdag van 09.00 – 11.00 uur 

bij CJG de Mare.  

Ook voor familie  

Een scheiding raakt niet alleen de twee partners. Daarom hebben kinderen 

net zoals stiefouders en grootouders op www.two2tango.info een eigen 

pagina. Met onder andere websites speciaal voor kinderen waarvan de 

ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. 

 

ISOB studiedag 

 

Denkt u eraan: woensdag 18 september zijn alle kinderen vrij. De 

ISOB organiseert dan voor al haar medewerkers een studiedag 

rondom het thema “preventie en signalering kindermishandeling”.  

 

Belangrijke data 

 

9 september informatieavond alle groepen en 

Jaarvergadering 

17 september NIO en PMT-K groep 8 

18 september ISOB studiedag; alle kinderen zijn 

vrij 

23 september OR-vergadering 

2 oktober start Kinderboekenweek 

7 oktober dag van de leerkracht 

11 oktober kermisspelletjes 

21-25 oktober herfstvakantie 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 



 

Edith Hoegen 

 

 

 


