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Dag allemaal, 
 

Na een natte Sint Maarten is de school pijlsnel (dank hulpouders!) 

omgetoverd naar Sint-sferen. Een Sintintocht met de trein in plaats 

van de stoomboot, Amerigo die met paardenpensioen is, het begint 

alweer goed… De komende weken wordt er naast keihard werken 

aan taal, lezen en rekenen, ook veel gezongen en geknutseld. 

Gezellige weken voor iedereen! 

  

Verzoek parkeren 
 
Langs deze weg wil ik u nogmaals vriendelijk verzoeken om 

zoveel mogelijk buiten het dorp te parkeren. In het dorp kunt u 

alleen gebruik maken van de officiele parkeerplaatsen. Parkeren op 

het erf van dorpsbewoners leidt tot vervelende en ongewenste 

situaties. Als u met de auto uit de richting van Westgraftdijk komt, 

willen we u vragen de Oostdijk te gebruiken. De Oudelandsdijk wordt 

vooral gebruikt door fietsende kinderen. Allen hartelijk dank voor uw 

medewerking!  

 

Zwangerschapsverlof Juf Iris 
 
Donderdag 28 november is voorlopig de laatste werkdag van juf 

Iris. Zij gaat dan met welverdiend zwangerschapsverlof en komt half 

april weer terug. De komende maanden wordt Iris vervangen door 

Maria Slot. Maria is werkzaam bij de ISOB als vaste invaller. Op 

woensdag 27 november komt Maria even naar school om kennis te 

maken met de kinderen en met juf Daniëlle. We wensen juf Maria 

veel plezier toe! Donderdag 5 december staat juf Daniëlle voor de 

klas, juf Maria start op 12 december. 

26 juni 2017 



 

 
Verwijsindex 
 
Zoals u allen weet, hebben alle ISOB medewekers in september een 

sutdiedag gevolgd rondom het signaleren van Kindermishandeling. 

In het kader hiervan hebben we afspraken gemaakt over het gebruik 

van de zogenaamde Verwijsindex. Hieronder kunt u lezen wat de 

Verwijsindex is en wanneer we deze gebruiken.  

 

Op OBS de Overhael worden alle leerlingen minimaal drie keer jaar met elkaar 

besproken tijdens een leerling- of signaleringsbespreking. Soms maken de 

leerkrachten zich zorgen over een kind en hebben we daar extra hulp bij nodig. In 

zulke gevallen kunnen wij een signaal afgeven in de zogenaamde verwijsindex.  

Sinds het schooljaar 2018-2019 werken wij met de verwijsindex VIN (Vroeg 

samenwerken In Noord-Holland Noord). De verwijsindex zorgt ervoor dat 

professionals (bijv. leraren, huisarts, jongerenwerker) elkaar kunnen vinden als dat 

nodig is. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. 

Het is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij 

betrokken is bij uw kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, 

ontstaat er een ‘match’. Hierna kunnen zij met elkaar overleggen hoe zij uw kind 

het beste kunnen ondersteunen en samen kunnen werken. Als school brengen wij 

u altijd op de hoogte als er een signaal wordt afgegeven.   

Middels deze link https://www.multisignaal.nl/voor-ouders/ kunt u meer lezen over 

de verwijsindex. Tevens staat er een informatievideo die de werking verder 

toelicht.  

 

Sintviering 5 december 
 
Het Sinterklaasfeest op donderdag 5 december is zoals ieder 

jaar een prachtige gebeurtenis.Tijdens het gezamenlijke 

gedeelte in de kerk tot 9:30 uur zijn alle ouders, eventueel met 

kleine kinderen van harte welkom. Hierna gaan alle groepen hun 

eigen feest vieren. Ouders (zonder kleine kinderen) zijn ook hierbij 

van harte welkom. Dit geldt voor alle groepen! Om er zeker van te 

zijn dat alle surprises op tijd zijn uitgepakt, blijven alle kinderen van 

groep 5-8 deze dag over.  

 

 

https://www.multisignaal.nl/voor-ouders/


 

 
 
Surprises groep 5-8 
 

Ieder jaar worden er door de kinderen van groep 5-8 (wellicht met 

wat hulp van ouders) de prachtigste creaties gemaakt. Om alle 

kinderen en ouders de kans te geven alle surprises eens goed 

te bewonderen, willen we u verzoeken de surprises, verpakt in 

een vuilniszak, op woensdag 4 december in te leveren. De 

leerkrachten maken er op woensdagmiddag dan een mooie 

tentoonstelling van, zodat iedereen donderdagochtend de surprises 

kan bewonderen.  

 

KWINK van de week 
 
De komende twee weken staat het thema: “Ik ga op tijd offline” 

centraal.  

 

Belangrijke data 

 

18-20 november Oudergesprekken 

18 november theaterdans groep 3-4  

21 november Schoolschaatsen groep 5-6 (4) 

22 november rapport mee 

25 november theaterdans groep 3-4 

26 november bijeenkomst rondom rekenen op 

de Overhael o.l.v. Yvonne van der 

Eerden 

26 november ICT-dag juf Danielle, juf Iris 

vervangt 

28 november laatste werkdag juf Iris 

30 november DG bezoek naar het Pakhuis van 

Sinterklaas ( zie bijlage) 

Schoolschaatsen groep 7-8 (1) 

5 december    Sinterklaasfeest! 



 

     Schoolschaatsen groep 7-8 (2) 

9 december    Theaterdans groep 3-4 

10 december   Kerstknutselmiddag 

12 december   Start Maria Slot 

     Schoolschaatsen groep 7-8 (3) 

18 december Kerstmusical in de kerk groep 1-8, 

voorstelling om 11:00 en 19:00 uur 

19 december schoolschaatsen groep 7-8 (4) 

20 december Kerstbrunch in de kerk om 11:00 

uur, school uit om 13:15 uur, start 

Kerstvakantie! 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


