
 

 
 

 

 

 
 
 
Dag allemaal, 
 

En dan is het opeens zomer en zijn de laatste weken aangebroken.  

Afgelopen maandag hebben we een 

heerlijke sportdag georganiseerd. Onder 

leiding van juf Caroline hebben alle 

kinderen een heerlijke ochtend (met natte 

schoenen van het Klavertjesveld) gehad. 

Na afloop werden we allemaal verwend 

door een heerlijke hotdog en een ijsje van Café de Vriendschap…het kan 

niet op! Dinsdag zijn we gestart met de 

Citotoetsen in groep 3 t/m 7. Groep 8 is 

ondertussen druk bezig met het decor voor 

de musical, de afscheidsspelletjes en de 

afscheidskrant. Ouders van groep 8 hebben 

zich vol overgave gestort op het beschilderen 

van het afscheidstegeltje en ook de 

voorbereidingen voor het schoolkamp zijn in 

volle gang. Zo komt de vakantie opeens wel 

erg snel in zicht! Denk er in deze warme 

weken aan uw kind goed in te smeren, we spelen veel buiten! 

 

Huidige schooltijden 

 
Inmiddels hebben 2 ouders zich bij mij opgegeven voor een werkgroep 

rondom de schooltijden. Suzanne (moeder Sverre, groep 2) en Mariëtte 

(moeder Cato en Doris, groep 6 en 4) willen graag met ons 

meedenken. Juf Melanie en ik zitten in de werkgroep namens de school. 

Ook juf Iris wil graag meedenken. Zodra zijn terug is van haar 

zwangerschapsverlof, zal zich bij de werkgroep voegen. We willen nog voor 
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de vakantie een eerste bijeenkomst organiseren om een eerste opzet van 

de te nemen stappen temaken. Voor op- en aanmerkingen houd ik mij altijd 

aanbevolen. 

 

Laatste les schooljudo  

 
Vandaag is de laatste les schooljudo en ontvangen 

alle kinderen hun judodiploma rondom het thema 

Samenwerken. De kinderen hebben met veel 

plezier de afgelopen weken hard gewerkt en 

gesport met meester Clark. We willen de 

Stichting Vrienden van de Overhael heel 

hartelijk danken voor het mogelijk maken van 

deze lessen. We hopen ook volgend jaar weer 

verder te gaan met de judolessen. Het volgende thema waar we dan aan 

gaan werken is ‘Respect’. 

 

Schoolfotograaf 

 
Woensdag 9 juni komt de schoolfotograaf weer naar De Overhael. Het ziet 

ernaar uit dat het ook dan lekker weer is, dus we kunnen de foto’s 

grotendeels buiten nemen. Rond half 9 is alles gereed en kunnen de 

kinderen ook met jongere broertjes en/of zusjes op de foto die (nog) 

niet bij ons op school zitten. Natuurlijk alleen als u ook voornemens bent 

de foto’s daadwerkelijk af te nemen. Dus: haren in de krul, schoenen 

gepoetst en je mooiste glimlach mee!  

 

 

De laatste weken 

 
De laatste weken zitten altijd boordevol activiteiten. De schoolreisjes zijn 

inmiddels allemaal gepland en bekend (voor data, zie hieronder). 

Namens de Ouderraad gaat er altijd een ouder met ons mee. Daarnaast 

benaderen de teamleden altijd nog enkele ouders, die zich aan het begin 

van het schooljaar hebben opgegeven op de activiteitenlijst. Om de 

kinderen alvast een beetje te laten wennen aan hun nieuwe groep, 

organiseren we ieder jaar twee doorschuifmiddagen, waar alle 



 

kinderen in de middag gaan wennen in de nieuwe groep. Dit jaar 

organiseren we dat op 22 juni en 1 juli. Super spannend natuurlijk! Van 22 

t/m 25 juni organiseert de Ouderraad zijn eigen avond 4-daagse. In een 

gemoedelijk sfeertje lopen alle kinderen en ouders samen 4 dagen een 

(klein) rondje vanaf het schoolplein. Voor alle kinderen, vanaf groep 1, 

prima te doen. Op vrijdag lopen alle teamleden ook 

mee en is er een heuse medaille- uitreiking op 

het schoolplein. Op woensdag 23 juni vieren alle 

leerkrachten hun verjaardag in de klas. Het is 

dag vol gezellige spelletjes in en rondom de school, met als het even 

kan, een heus pierenbadje op het schoolplein. Deze dag hoeven de 

kinderen geen eten en drinken mee te nemen.Vrijdag 9 juli is de laatste 

schooldag. We gaan dan om 12:15 uur uit. Op de laatste schooldag 

organiseert groep 8 ieder jaar afscheidsspelletjes voor alle kinderen. De 

kinderen hoeven ook deze dag geen eten en drinken mee te nemen. Om 

11:45 uur start het traditionele ‘overgooien’: onder luid applaus van 

medeleerlingen en ouders worden de kinderen die naar een nieuw 

(combinatie)groep gaan, door hun ‘oude’ juffen naar hun nieuwe 

lokaal ‘overgegooid’. Een spannend moment, waar u als ouder 

(maximaal 2 per kind) van harte bij bent uitgenodigd! Om 12:10 uur ten 

slotte, hangen we de glijbaan aan het bordes van de school en glijden de 

de groep 8-ers de school uit. Het startschot van de zomervakantie.  

 

Kwink van de week 

 
De Kwink van de komende week gaat over samenwerken op school: 

 

“wij kunnen samen kiezen” 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

 
8 juni     laatste toneelles groep 1-2 



 

9 juni     Schoolfotograaf.  

15 juni      Schoolreisje groep 1-2 

17-18 juni    Schoolkamp groep 5-6 

18 juni     Schoolreisje groep 3-4 

23 juni     Juffendag 

22-25 juni    Avond 4-daagse 

25 juni     Voorstelling  groep 1-4 in de kerk 

28-29-30 juni    Schoolkamp groep 7-8 

5 juli     Afscheidsmusical in de kerk. In de 

middag voor groep 1-6, in de avond voor ouders/familie groep 7-8, team en  

Ouderraad. 

9 juli     Laatste schooldag, school uit om 

12:15 uur. Om 11:45 start het overgooien, dit wil je niet missen! 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


