
 

 

 

          
 
Nieuwsbrief maandag 15 juni  
 

Afgelopen week leek alweer een beetje op een gewone Overhael-week. Alle 

kinderen tegelijk in de klas, de overblijfmedewerkers weer in de school…. De 

teamleden zijn erg blij dat zij tussen de middag weer pauze hebben en de kinderen 

kunnen rustig hun lunch opeten en even buiten spelen. Daarnaast is de extra zorg 

om 11:30 uur weer opgestart. De leerkrachten van groep 1-2 en 3-4 geven dan 

extra hulp aan kleine groepjes kinderen en juf Melanie kan de plusklas weer 

opstarten. Alleen missen we het contact met ouders. Ook op het schoolplein voor en 

na schooltijd is het erg rustig en de informele gesprekjes met u worden door ons 

gemist. En dan is het over drie weken alweer vakantie!   

 

Als uw kind verkouden is, verhoging heeft, hoest of niest, blijft uw kind thuis. 

Handen wassen en zoveel mogelijk afstand houden blijft het advies. Hoe beter 

we ons hieraan houden, hoe eerder de versoepelingen zullen plaatsvinden. 

We rekenen op uw medewerking. 

 

De afscheidsavond 

Alles loopt deze maanden iets anders, zo ook de afscheidsavond van groep 8. Wat 

wel hetzefde is gebleven, is dat de afscheidsmusical gespeeld wordt op 

maandag 29 juni. In de ochtend wordt de musical in de kerk opgevoerd voor alle 

kinderen. Groep 1-4 zal op gepaste afstand van groep 5-6 zitten. In de avond volgt 

dan de afscheidsavond. Ook deze zal in de kerk plaatsvinden. Omdat we ons 

moeten houden aan een maximaal aantal bezoekers van 30, is afgesproken dat 

kinderen van groep 7, 2 gezinsleden mogen uitnodigen en de kinderen van groep 8 

maximaal 4 gezinsleden (dit, vanwege het waarborgen van de 1,5 meter). Helaas 

kan het team en de Ouderraad er niet bij aanwezig zijn. Daarom hebben we 

besloten dat na afloop van de musical, het uitreiken van het afscheidstegeltje en 

getuigschrift, we de afsluiting van de avond laten plaatsvinden op het schoolplein, 
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waar ook het gehele team en de Ouderraad aanwezig kan zijn. Dan zingen we 

gezamenlijk het afscheidslied en kan groep 8 het afscheidskado (waar heel 

geheimzinnig over wordt gedaan) aan het team overhandigen. We sluiten de avond 

gezellig samen af met een hapje en een drankje en maken er zo een spetterende 

avond van.  

 

Laatste schooldag 

Op de laatste schooldag organiseren de leerlingen en ouders van groep 8 

traditiegetrouw de afscheidsspelletjes. Dit kan, omdat dit buiten is, gelukkig nog 

doorgaan. Na afloop van de spelletjes gaat het iets anders dan gewoonlijk. We 

glijden de kinderen van groep 8 rond 11:45 uur de school uit (zij zijn dus iets 

eerder vrij).  Alle kinderen staan dan op het plein en de ouders van groep 8 kunnen 

buiten het plein de kinderen toejuichen en er zo toch bij zijn. Vervolgens gaan we de 

kinderen van de groep 2, 4 en 6 overgooien naar hun nieuw klas en juf(fen). Helaas 

kunt u als ouder hier niet bij aanwezig zijn. Natuurlijk worden de kinderen luid 

toegejuicht door hun schoolgenootjes en het team. We zorgen ervoor dat we van 

alle ‘overgegooiden’ een foto maken en plaatsen deze in de schoolapp. Dan gaat de 

school om 12:15 uur uit voor de kinderen van groep 1-7 en hopen we u nog een 

heel fijne vakantie te kunnen wensen.   

 

Naschoolse activiteiten 

Dit schooljaar heeft de Overhael voor het eerst gebruik gemaakt van gesubsidieerde 

naschoolse activiteiten, georganiseerd door ARTIANCE en gemeente Alkmaar. Dit 

was een groot succes, een aantal kinderen van groep 3-4 heeft een fantastische 

voorstelling gemaakt. Daarom hebben we voor komend schooljaar voor alle 

groepen deze subsidie aangevraagd en gekregen! Met slechts een kleine 

bijdrage per les kunt u hier uw kind na de vakantie voor opgeven.  

Groep 1,2,3 heeft de activiteit Speel een verhaal (toneel) 

Groep 4,5 Techniekkidz 

Groep 6,,7,8 Everybody dance now toegewezen gekregen. Bij de start van het 

nieuwe schooljaar ontvangen wij (en u dus) meer informatie over tijden en dagen.  

 

Belangrijke data 

Dinsdag 16 juni    voorlopig laatste werkdag van juf 

Marinda 

Dinsdag 16 juni en donderdag 18 juni doorschuifmiddag 



 

Maandag 29 juni    afscheidsavond groep 8, start 19:00 uur 

Woensdag 24 juni    juffendag ( gaat gewoon door) 

Vrijdag 3 juli     laatste schooldag, school uit om 12:15 

uur 

Maandag 17 augustus   eerste schooldag 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team,  

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


