
 

16 november 
 

 

 

 
Dag allemaal, 
 

War fijn om de afgelopen week weer eens ouders in de school te 

ontmoeten! Alle ouders hebben zich heel goed aan alle coronamaatregelen 

gehouden waardoor we veilig en op gepaste afstand toch met elkaar van 

gedachten konden wisselen. Wat een feest was dat! Afgelopen woensdag 

hebben alle kinderen, ondanks de beperkende maatregelen toch een fijn 

Sint Maartenfeest kunnen vieren. Op school is er flink gezongen en zijn we 

begonnen met lekkers op te halen. En met een mond vol fruit en snoepjes 

gaan we naadloos over in de Sintfestiviteiten. Het Sinterklaashuis staat 

alweer te pronken in de hal, iedere dag worden in alle groepen de laatste 

nieuwtjes uit het Sinterklaasjournaal besproken en we zijn vooral benieuwd 

of de Goedheiligman ook dit jaar heelhuids en op tijd de Overhael zal 

bereiken.Spannend!! 

 

Sinterklaas 

 

Op vrijdag 4 december komt Sinterklaas samen met zijn Pieten naar 

de Overhael. Met kadootjes, met grapjes, met gekkigheid, met zingen 

en met strooigoed. 

 

Helaas is er geen ontvangst op het plein of in de kerk.  

26 juni 2017 



 

Ouders en jongere broertjes/zusjes kunnen er dan ook niet bij aanwezig 

zijn. Vanuit de Ouderraad zijn er enkele ouders aanwezig om ons te helpen 

alles in goede banen te leiden. Ook zullen er foto’s van het feest gemaakt 

worden. Deze plaatsen we zo snel mogelijk op het beveiligd gedeelte van 

de website.  

 

Gezocht: 

 
Groep 1-2 is op zoek naar kartonnen doosjes! 

 

Kerstviering 

 
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”. Zo worden de kale dennenbomen toch in een middag 

omgetoverd tot prachtig versierde kerstbomen. 

De kerstmusical voeren we op woensdag 16 december op in de kerk. 

Alle kinderen van de school doen eraan mee en de musical start om 

19:00 uur (en u kunt er op afstand van genieten via een (hopelijk) live-

verbinding). Na afloop van de musical, 

uiterlijk 20:30 uur. nemen de teamleden de 

kinderen weer mee naar school en 

wachten we tot ze weer opgehaald 

worden. Zo kunt u de gehele musical 

bekijken en pas daarna uw kind weer 

komen ophalen.  

De kerstmaaltijd ziet er dit jaar ook anders 

uit. We zullen dit jaar geen gebruik kunnen 

maken van uw overheerlijke kookkunsten 

(helaas). We hebben echter samen met 

de Ouderraad een piekfijn alternatief bedacht. Pieter en Esther van 

Cafe de Vriendschap zullen voor alle kinderen een overheerlijke 

pannenkoek bakken. Wat een feest zal dat worden! 

 

 
 
 



 

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 
 
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, school uit om 15:15 

uur 

8 december Kerstknutselmiddag alle groepen 

16 december Kerstmusical groep 1-8. De kinderen van 

greop 5-6 zijn om 18:30 op school, de andere 

kinderen zijn om 18:45 op school. Precieze 

eindtijd volgt later. 

17 december We starten vandaag een uurtje later. Dag 

van de Hulpvaardigheid. De kinderen 

mogen vandaag in pyama naar school 

komen. De school is open om 8:45 uur, de 

lessen starten om 9:45 uur. 

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

uur, start Kerstvakantie 

 
Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


