14 augustus

Dag allemaal,
Afgelopen maandag is het team bij elkaar gekomen om gezamenlijk het
nieuwe schooljaar te starten. De lokalen zijn weer schoon, overal liggen
nieuwe pennen en potloden, nette en schone schriftjes en materialen
liggen te wachten op de leerlingen. We hopen alle kinderen maandag weer
met vrolijke en gebruinde snoetjes in de klas te zien.

Helaas kunnen we ouders en verzorgers nog steeds niet in de school
ontvangen. Het corona-virus leeft weer enigszins op, dus voorzichtigheid
blijft geboden. De kinderen mogen gelukkig wel met elkaar spelen. De
leerkrachten proberen de 1,5 meter afstand tussen de leerlingen, elkaar en
ouders te handhaven. We verwachten dat de kinderen gedurende de
gehele schooldag een aantal keer hun handen wassen en gepaste afstand
tot de leerkrachten houden. We verzoeken alle ouders met klem om zich
te houden aan alle RIVM-richtlijnen, voor de veiligheid van u, uw
kinderen en de teamleden! Ouders van groep 1-2 kunnen hun kinderen
op het schoolplein brengen en ophalen bij de leerkracht. Ouders van de
kinderen in groep 3-4 kunnen hun kind tot het schoolhek brengen. Kinderen
van de groepen 5-8 komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Dit
betekent dat u de leerkrachten niet zo gemakkelijk kunt spreken. Zijn er
zaken die u met ons wilt bespreken, maak dan even een afspraak, bel of
mail even naar school of kom naar het schoolhek. We vinden het fijn om
op de hoogte te zijn/blijven!

Na de vakantie gaat ook juf Ria weer starten op school. Ria is COPD
patient, dus voor haar zijn de richtlijnen extra belangrijk. Juf Ria werkt met
een mondkapje op, om zo min mogelijk risico op besmetting te lopen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Luizencontrole

Aanstaande woensdag willen we graag alle kinderen controleren op
hoofdluis. Dit willen we op het schoolplein doen, om zoveel mogelijk
afstand te kunnen bewaren. Als ouders liever de controle zelf thuis
uitvoeren, kan dat ook natuurlijk. Geeft dit dan door aan de leerkracht.
Alvast hartelijk dank!

Even voorstellen….
Hallo allemaal! Graag stel ik mijzelf aan jullie voor. Ik ben Celeste
Moorman, 25 jaar en mag voor juf Daniëlle invallen wanneer zij 21
september met zwangerschapsverlof gaat. In de zomervakantie ben ik
verhuisd van Groningen naar een mooie woning in Alkmaar om samen te
wonen met mijn vriend. In mijn vrije tijd hou ik erg van spelletjes spelen,
boeken lezen, gezelligheid en begin ik volgende week weer met
volleyballen.
Ik heb er erg veel zin in om te beginnen op de Overhael! De eerste 5
weken zal ik meehelpen in groep 3/4 en ga ik de kinderen leren kennen.
Vanaf volgende week zal ik regelmatig op het schoolplein staan, spreek mij
gerust aan voor vragen, een praatje of om even kennis te maken!

Jaarplanner
Deze week ontvangt ieder gezin een prachtige jaarplanner. Hier staan alle
belangrijke data in vermeld.

Jaarvergadering en informatieavond
Dit schooljaar organiseren we de informatie-avonden anders dan
anders, in verband met de cororna richtlijnen. De informatie-avond is
bedoeld voor ouders die een kind hebben in een nieuwe combinatiegroep.
We vragen u als ouder om alleen te komen per leerling per huishouden,
zodat we voldoende afstand kunnen bewaren. De avonden zullen in de
kerk plaatsvinden.
Maandag 24 augustus:

ouders groep 3: 19:00-19:45
ouders groep 5: 20:00-20:45

Dinsdag 25 augustus:

ouders groep 1:19:00-20:00

Dinsdag 1 september:

ouders groep 7: 19:00-19:45

Voorlichting advies VO

ouders groep 8: 20:00-20:45

De Jaarvergadering kan begrijperlijkerwijs dit jaar ook geen doorgang
vinden zoals u dat gewend bent. Op korte termijn ontvangt u meer
informatie van de Ouderraad, Medezeggenschapsraad en Stichting
Vrienden van de Overhael over een alternatief.

Publicatie foto’s en video’s
Bij de start van vorig schooljaar hebben alle ouders een brief ontvangen en
ingevuld over het gebruik vn foto’s en video’s tijdens de schoolperiode.
Tevens kunt u hierop aangeven of uw adres en telefoonnummer verspreid
mag worden onder andere ouders. Nieuwe ouders ontvangen dit formulier
bij de start van hun schoolloopbaan. Op school bewaren wij deze
formulieren. Wij gaan ervan uit dat er geen wijzigingen zijn in uw
voorkeuren. Wilt u wijzigingen aanbrengen, dan kan dat middels het
meegestuurde formulier. Graag inleveren uiterlijk maandag 24
augustus.

Schoolgids
De schoolgids 2020-2021 vindt u op de website van de school.

Nieuws van de TSO
Dit schooljaar starten we de TSO weer op de wijze van voor de corona-

crisis. Dat ziet er als volgt uit:
Armanda maandag t/m vrijdag groep 1-3 ( met hulp tijdens het buiten
spelen van Judith en Arenda)
Desiree maandag en dinsdag groep 4-5
Fanina donderdag en vrijdag groep 4-5
Judith maandag en donderdag groep 6,7 en 8
Arenda dinsdag groep 6,7 en 8
Rene vrijdag groep 6,7 en 8

Met vriendelijke groet, Armanda van Etten

Gymkleding
Vanaf maandag 17 augustus starten de gymlessen van onze nieuwe
collega, Caroline Welboren. Vriendelijk verzoek aan alle ouders om de
gymkleding en vooral gymschoenen bij u zoon/dochter te controleren op de
juiste maat. Gymschoenen zijn voor alle kinderen verplicht. Alle kinderen
vanaf groep 3 dragen daarnaast ook gymkleding. Caroline stelt zich
hieronder even aan u voor.
Hallo allemaal,
Ik ben Caroline Welboren en ik kom als vakleerkracht gymnastiek op "de
Overhael" werken. Ik ben 55 jaar en woon in Limmen.
Momenteel werk ik op drie basisscholen en geef ook nog turnles aan
kleuters en gr 3 t/m 5 bij een turnvereniging. Ik vind het heerlijk om
kinderen met plezier te laten bewegen en allerlei bewegingsvormen aan te
leren. Ik hou zelf ook van sporten, ik speel squash en wandel en fiets
graag. Ik zie uit naar een mooie samenwerking tussen mij, de kinderen,
ouders en collega's van "de Overhael".
Met sportieve groet Caroline Welboren

In alle groepen werken we met de KWINK, dat is onze methode voor
sociaal-emotionele ontwikkeling. De komende twee weken staat het
volgende thema centraal:

‘Ik kan samen met anderen werken aan een veilige groep’

Met vriendelijke groet namens het gehele team,

Edith Hoegen

