
 

30 november 
 

 

 

 
Dag allemaal, 
 

Wat hebben we een goed feest gevierd afgelopen vrijdag! Ondanks alle 

beperkende maatregelen is het Sinterklaas en zijn trouwe Hoofdpiet toch 

gelukt om naar de Overhael te komen. Alle groepen zijn naar de kerk 

geweest om daar voor Sinterklaas en Piet te zingen en te dansen. Er is 

door groep 1-4 ook geklommen, geklauterd 

en er werd vreselijk gelachen. Het 

strooigoed en de kadootjes zijn op 

ingenieuze wijze op afstand toch aan de 

kinderen overhandigd (wat is die man toch 

slim), dus voor de kinderen was het een 

Sintviering als vanouds. Voor u was het 

wellicht even wennen…en voor ons ook. 

We gaan er dan ook vanuit dat u er 

allemaal volgend jaar weer bij bent!  

 

 

Inval groep 1-2 

 
De komende 2 weken komt meester Luc van der Vliet in groep 1-2 

lesgeven op  donderdag 10, vrijdag 11, maandag 14 en dinsdag 15 

december. De overige dagen is juf Marieke er. Ook na de kerstvakantie is 

juf Ria nog tijdelijk afwezig. Daarom hebben we juf Celeste gevraagd om 

op donderdag en vrijdag voor de groep te staan. Juf Iris is er dan op beide 

dagen in groep 3-4. We zijn blij met deze oplossing! 

26 juni 2017 



 

 

En door…. 
 

De grote kindervriend is nog maar net 

vertrokken of het volgende feest staat 

alweer voor de deur….Vandaag worden 

de kerstbomen de school in gehaald en 

hangen we de lichtjes erin. Morgen 

organiseren we de kerstknutselmiddag 

(eenmalig zonder ouders, snik) en maken 

alle kinderen de mooiste kerstboom-  

versiering. Groep 5-6 oefent zich 

ondertussen een slag in de rondte voor 

de kerstmusical en ook de andere 

groepen gaan vandaag beginnen met hun 

rol in het geheel.  

 

Reminder: Collectie kinderen Takalegn 

 

De kinderen van groep 8 collecteren volgende week voor en na 

schooltijd op en rond het schoolplein voor de kinderen Takalegn. 

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.  

 

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 hun kind (eren) 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. 

 

Sinterklaas bij TiTa Kinderopvang  

 

Afgelopen week was het ook feest 

bij de Naschoolse en Voorschoolse 

Opvang. Er zijn pepernoten en taai-taai gebakken. Ook stond er zomaar 

een hele zak met cadeautjes voor alle kinderen van de BSO.  

 

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 de ander (goed) kan” 

 
 

 
 
Belangrijke data 
 
8 december Kerstknutselmiddag alle groepen 

16 december Kerstmusical groep 1-8. De kinderen van 

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

andere kinderen zijn om 18:45 uur 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 

 

 

 


