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Dag allemaal, 
 

Het team is hard aan het werk de Kinderboekenweek voor te 

bereiden en de Kermisspelletjes te organiseren. Gelukkig hebben 

zich weer voldoende ouders opgegeven om ons hierbij te helpen. 

Vandaag starten we ook met het nieuwe thema voor 

Wereldoriëntatie. In alle groepen houden we ons de komende weken 

bezig met verkeer. Omdat de Kinderboekenweek als thema “Reis 

mee” heeft, sluit een en ander zo mooi op elkaar aan. Naast de 

lessen in de eigen groep, worden er gastlessen verzorgd door de 

ANWB, is er voor groep 7-8 een “dode-hoekles” en is er een 

praktijkdag met als thema “verkeerskunsten”. Naast dit alles komt 

Mieke Rozing van de Kunstkoets een aantal creatieve lessen 

verzorgen met hetzelfde onderwerp. Gezellige en drukke weken 

rondom een belangrijk thema! 

 

Voorleesochtend peuters en ouders 
 
Op maandag 7oktober organiseren we een voorleesochtend 

voor peuters en kleuters!! (Groot)ouders en peuters zijn van harte 

welkom in groep 1-2, van 8:45 tot 9:15 uur. Ook als u mogelijk 

nieuwe ouders kent die nog geen kinderen op de Overhael hebben, 

zijn zij van harte welkom met hun peuter(s). Gezellig als u erbij bent! 

 

Collegiale consultatie 
 
In de week van 7 tot en met 11 oktober organiseren we 

collegiale klassenconsultatie voor het team.  Alle teamleden gaan 

dan bij een collega in de klas kijken naar een vooraf afgesproken les. 

26 juni 2017 



 

Na afloop bespreken we tijdens een teamvergaderingen opvallende 

zaken. Zo leren we van en met elkaar en komen we uiteindelijk tot 

gezamenlijke afspraken, regels en routines.  

 

Jaarvergadering en informatieavond 
 

Op maandag 9 september hebben we samen met de Ouderraad de 

Jaarvergadering georganiseerd in combinatie met de 

informatieavond voor alle groepen. Het team kijkt terug op een 

geslaagde avond met een hoge opkomst. Fijn dat zoveel ouders 

aanwezig waren. Na de evaluatie in de komende OR-vergadering, 

wordt er een gezamenlijk besluit genomen over volgend schooljaar.  

 

Theaterdans groep 3-4 

 

Voor alle kinderen van groep 3-4 organiseren wij, samen met 

Artiance Alkmaar, vanaf 14 oktober 8 lessen theaterdans. Deze 

lessen vol fantasie en expressie worden gegeven door een 

professionele docent in de kerk, na schooltijd. De lessen worden 

mede-gesubsidieerd door de gemeente Alkmaar. De lessen worden 

op maandag gegeven, tussen 15:30 en 16:30 uur.  

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 16 euro voor alle lessen. 

De eigen bijdrage kunt u inleveren op school, in een envelop en met 

vermelding van naam deelnemer. Een fantastisch aanbod zo dicht bij 

school! Inschrijven kan gemakkelijk via onderstaande link.  

https://stadskidsalkmaar.nl/activiteiten/theaterdans-groep-3-4  

 

Belangrijke data 

 

23 september OR-vergadering 

23 september start thema Verkeer in alle groepen 

23 september start lessen Kunstkoets met Mieke 

Rozing 

2 oktober start Kinderboekenweek `Reis 

mee` 

https://stadskidsalkmaar.nl/activiteiten/theaterdans-groep-3-4


 

5 oktober dag van de leerkracht 

8 oktober MR-vergadering 

11 oktober kermisspelletjes 

14 oktober start lessen theaterdans groep 3-4 

15 oktober verkeerslessen ANWB Streetwise 

16 oktober theorie verkeerslessen 

“verkeerskunsten” 

18 oktober praktijkdag “verkeerskunsten”, 

afsluiting thema verkeer 

21-25 oktober herfstvakantie 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


