
 

30 oktober 
 

 

 

 
Dag allemaal, 
 

Ondanks alle beperkende maatregelen willen we de jaarlijkse vieringen 

zoveel mogelijk in ere houden. Laten we de komende tijd vooral kijken naar 

wat er wel mogelijk is in en rond de school. En daar ook de nadruk op 

leggen. Met een paar aanpassingen maken we er voor de kinderen 

sfeervolle en gezellige weken van. We hopen natuurlijk van harte dat de 

scholen open blijven en de besmettingscijfers langzaam weer dalen.  

 
Contactavonden 

 
Op maandag 9 en dinsdag 10 november vinden dit jaar de 

contactmiddagen en -avonden plaats. Tijdens een gesprekje van 15 

minuten brengen we elkaar op de hoogte van de vorderingen van uw kind. 

Vooral in deze tijd willen we dit (in aangepaste vorm) heel graag laten 

doorgaan. We vragen u zoveel mogelijk alleen te komen, een 

mondkapje te dragen in de gangen, buiten te wachten tot u naar 

binnen wordt gevraagd en na afloop direct de school te verlaten. Het 

klinkt een beetje streng, maar we willen u graag in de school uitnodigen en 

dat kan alleen als we hier duidelijke afspraken over maken met elkaar. 

Vandaag krijgen alle kinderen een brief mee naar huis waarop u uw 

keuze (dag en tijdstip) aan kunt geven. Mochten gescheiden ouders 

behoefte hebben aan een extra contactmoment, dan horen we dat graag. 

We rekenen op uw medewerking en zien u  graag op 9 of 10 november! 

 

Sint Maarten 

 
In alle groepen worden ook dit jaar lampionnen gemaakt. Het feest zal er in 

de diverse dorpen dit jaar anders uitzien.  

Op school zingen we dit jaar extra veel….  We 

gaan met onze eigen klas langs de deuren bij 

de andere groepen in de hoop bij iedere groep 

iets lekkers op te halen ( Dank OR ). Gaat u 
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met uw kind langs vele deuren of blijft het dit jaar beperkt tot de eigen deur 

en die van de buren (op afstand), maakt u er samen een gezellige avond 

van! 

 

School open voor schooltijd? 

 
Omdat wij signaleren dat steeds meer ouders hun kinderen ruim voor 

schooltijd brengen, zijn we gestart met Voorschoolse Opvang. Dit 

bieden wij nu, in samenwerking met Tita Kinderopvang, op de dinsdag 

aan. Een fijne oplossing als u vroeg naar uw werk wilt/moet. Tegelijkertijd 

merken we dat een aantal kinderen al ruim voor schooltijd de school 

inkomt. In principe is de school tot half negen dicht. Pas vanaf half 9 is 

er toezicht op het plein en in de school. Om ouders incidenteel tegemoet 

te komen, is de school al eerder open. Er is dan geen toezicht en 

verantwoordelijkheid van de teamleden. Zij bereiden op dit moment hun 

lessen voor. Het is dan ook niet de bedoeling dat kinderen structureel om 8 

uur of eerder in de school zijn. We rekenen op uw begrip en medewerking. 

 
 
Sinterklaas 

 
Goed nieuws: ook dit jaar vieren we met elkaar 

het Sinterklaasfeest. Op vrijdag 4 december 

komt Sinterklaas samen met zijn Pieten 

naar de Overhael. Met kadootjes, met 

grapjes, met gekkigeheid, met zingen en 

met strooigoed. Dat blijft allemaal. (Ook gaan 

er dingen anders. We vieren het feest in de 

eigen klas. Ouders, dorpsgenoten, broertjes en 

zusjes zijn er niet bij aanwezig, strooigoed is 

verpakt en Sint en Pieten houden afstand.)  

 
Kerstviering 
 
In een volgende nieuwsbrief kun u er meer over lezen. Toch willen we u 

alvast kort informeren over de kerstactiviteiten. De traditionele 

kerstknutselmiddag organiseren we met behulp van de kinderen van groep 

7-8. Zij vervangen dit jaar de ouders als begeleiding bij een “knutsel”. De 

kerstmusical voeren we op woensdag 16 december op (en u kunt er op 



 

afstand van genieten). De kerstmaaltijd ziet er dit jaar ook anders uit. We 

zullen dit jaar geen gebruik kunnen maken van uw overheerlijke 

kookunsten (helaas). In plaats daarvan komen we met een alternatief plan. 

 

Schoolapp en website 
 
Op de website en via de schoolapp plaatsen wij zeer regelmatig nieuws en 

foto’s van mooie lessen of projecten. Zo willen we u zo goed mogelijk 

betrekken bij en informeren over het reilen en zeilen op school. Wij 

waarderen het dan ook zeer als u hier regelmatig een kijkje neemt en 

een reactie achterlaat! Helaas gaan de voorleesochtend en de 

inloopochtend de komende maanden niet door. 

 
 
KWINK van de week 

 
 
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 weet wat ik kan” 

 
 

 
 
Belangrijke data 
 
9-12 november contactmiddagen en –avonden 

11 november Sint Maarten 

13 november   Rapport mee 

16 november start thema Sint groep 1-4, start thema 

Mediawijsheid en Burgerschap groep 5-8 

2 december Voorstelling in de kerk groep 1-4 

3 december inleveren surprises groep 5-8 

4 december Sintviering in de school  

8 december Kerstknutselmiddag alle groepen 

16 decmber Kerstmusical groep 1-8 

18 december Kerstbrunch groep 1-8, school uit om 13:15 

uur, start Kerstvakantie 

 



 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


