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Dag allemaal, 
 

We zitten momenteel helemaal in de Sint-festiviteiten…Sintknutsels, 

Sinterklaasliedjes, brieven van Sinterklaas, Pieten die verkeersborden op 

de school plakken, rommelpieten in de school, we zijn er vol van. Hopelijk 

durven Sinterklaas en zijn Piet het aan om in deze tijd toch de school te 

bezoeken…. 

De afgelopen weken hebben we gelukkig weinig last gehad van positief 

geteste leerkrachten, leerlingen of ouders. Ouders en andere bezoekers 

dragen in de gangen op school een mondkapje en desinfecteren bij 

binnenkomst hun handen. Het team slaat zich fantastisch door deze 

periode heen. Bij verkoudheid wordt er snel een test aangevraagd en vaak 

komt er binnen 24 uur de uitslag. Tot nu toe bleek de uitslag negatief en 

kunnen collega’s weer snel aan het werk. Vooral juf Armanda blijkt in deze 

omstandigheden onmisbaar, want dankzij haar hebben we tot nu toe nog 

geen enkele  groep naar huis hoeven sturen. Trots op dit team! 

 

Sinterklaas 

 

Op vrijdagochtend 4 december vieren alle 

groepen Sinterklaas met de eigen groep. We 

verzoeken ouders van groep 5-8 hun kind(eren) 

deze dag te laten overblijven, zodat we genoeg 

tijd hebben voor alle gedichten en surprises. In 

de middag willen we met alle groepen 

gezelschapsspelletjes doen. De kinderen mogen 

dan een gezelschapsspelletje van huis 

meenemen.  

 

 

Collectie kinderen Takalegn 

 

Twee weken gelden heb ik u een nieuwsbrief gestuurd die geheel gewijd 

26 juni 2017 



 

was aan de kinderen Takalegn. Ook (en misschien wel vooral) dit jaar 

willen we voor deze kinderen een mooi bedrag ophalen. Daarom 

collecteren de kinderen van groep 8 in de laatste schoolweek, voor en 

na schooltijd op en rond het schoolplein voor de kinderen. Geef 

alstublieft gul voor Robera, Ararsa, Ebise en Yisiak! U kunt ook een 

mooi bedrag overmaken onder vermelding van Familie Takalegn Overhael 

op bankgegevens NL91RABO 0135089638 t.n.v. Stichting Schoolproject 

Ethiopie. We willen op maandag 4 januari, direct na de vakantie, het 

eindbedrag bekend maken.  

 

Foto’s en filmpjes 

 
Omdat u in deze feestelijke maand maar weinig op school aanwezig kunt 

zijn bij alle vieringen, maken we regelmatig foto’s en/of filmpjes van onze 

activiteiten. Hier hebben we u aan het begin van het schooljaar 

toestemming voor gevraagd. Deze fimpjes plaatsen we met een 

beveiligde link op de klassenapp. Ondanks dat alle ouders hiervoor 

akkoord hebben gegeven, willen we u toch vragen terughoudend te 

zijn met het delen van deze opnamen met familie en vrienden. Een 

aantal ouders heeft ook aangegeven akkoord te zijn met het plaatsen van 

beelden op de website. Hier zult u ook een aantal mooie plaatjes kunnen 

vinden.  

 

Kerstmusical 

 
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. Een groepje ouders 

is druk bezig om een live-stream 

te realiseren. We hopen dat dit 

gaat lukken. De kinderen van 

groep 5-6 worden om 18:30 uur 

verwacht op school. De 

kinderen van de overige 

groepen verwachten we om 

18:45 op school. De musical duurt tot 20:15 uur. Om 20:30 kunnen 

ouders van kinderen van groep 1-4 op het schoolplein ophalen. 



 

Ouders van groep 1-2 wachten voor groep 1-2 op het plein, ouders 

van groep 3-4 wachten bij het lokaal van groep 7-8 op het plein. 

Oudere broers en zussen gaan dan natuurlijk met hun broertjes 

/zusjes mee. Om 20:45 kunnen de kinderen van groep 5-8 op het plein 

opgehaald worden. Op deze manier verloopt het veilig voor iedereen. We 

rekenen op uw medewerking. 

 

Op vrijdag 18 december gaan alle kinderen genieten van een 

overheerlijke pannenkoek, gebakken door Esther en Pieter van Cafe 

de Vriendschap. We maken hier een gezellige ochtend van. We dekken 

de tafels, trekken onze mooiste kleren aan, lakken de nagels en krullen het 

haar, stiften de lippen en poetsen de schoenen….We genieten van de 

prachtige kerstboom en lezen een mooi kerstverhaal. Na afloop van de 

kerstbrunch ruimen we alles weer op en zorgen we dat de school leeg is. 

Dan start om 13:15 uur de kerstvakantie. De kinderen hoeven deze 

dag dus geen eten en drinken mee te nemen en blijven allemaal tot 

13:15 uur op school. 

 

Een kadootje voor alle ouders! 

 

Vandaag krijgen alle bestuursleden 

van de Stichting Vrienden van de 

Overhael en alle “oudste”leerlingen 

van de Overhael een exclusieve en 

felbegeerde ‘Overhael-

sleutelhanger’ aangeboden, een 

eerste product van de 3D-printer! 

De kinderen van groep 7-8 hebben 

vorig en dit schooljaar hard gewerkt met de, door de SVO geschonken, 3D-

printer. Logisch redeneren, samenwerken en overleggen zijn vaardigheden 

die tijdens deze lessen aan de orde komen. We willen graag de 

bestuursleden van de SVO en alle ouders bedanken voor hun bijdrage 

aan de aanschaf van de 3D-printer. Inmiddels wordt er alweer hard 

gewerkt aan een nieuw ontwerp: een kersthanger… 

 

Nieuws van de Tussen Schoolse Opvang 



 

Soms komt het voor dat kinderen op de dagen dat ze normaal gesproken 
overblijven, bij een vriend of vriendin thuis willen eten. Uiteraard is dat 
mogelijk, maar daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden. Dit zijn de 
volgende:  
   
*De ouders zijn het onderling eens dat er bij elkaar gegeten mag worden.  
  *De ouders waarvan de zoon/dochter normaal gesproken op school 
overblijft melden een dag van tevoren via de mail of whats-app aan 
de tso dat hun zoon/dochter elders gaat eten. We berekenen dan 
uiteraard geen tso-kosten.  
  *Appjes en/of mailtjes die op de dag zelf worden verzonden met de 
melding dat het kind elders gaat eten, berekenen we wel door. Dit doen 
we om administratieve en organisatorische redenen.   
  
Bovengenoemde voorwaarden zijn van kracht voor alle kinderen die 
overblijven.  
   
Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan verneem ik dat 
graag van u.  
   
Met vriendelijke groet namens de TSO  
Armanda van Etten  
Coördinator TSO  

 

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 
 
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 

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

kinderen zijn om 18:45 op school.  



 

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 

 

 

 


