
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

Deze week zijn we op school begonnen met de voorbereidingen op het 

nieuwe schooljaar. Met frisse lokalen, nieuwe materialen, een nieuwe 

(inval)collega en vakantieverhalen zijn we dinsdag gestart met de eerste 

teamvergadering van dit schooljaar. Opstarten is altijd lastig, toch is al 

gauw iedereen weer vol energie en enthousiasme zijn eigen lokaal aan het 

inrichten. We hebben er weer zin in!  

 

De komende periode zal juf Tineke de Lange de vervanging van juf Ria 

voor haar rekening nemen op maandag en dinsdag. Juf Ria pakt haar 

werkzaamheden ook weer op en zal op maandag en dinsdag gedeeltelijk 

aanwezig zijn. Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Marieke er. Juf 

Tineke is er in ieder geval tot aan de herfstvakantie. Zij is deze week ook 

op school aan het werk om kennis te maken met het team en de school. 

We wensen Tineke een toptijd toe met ons, uw kinderen en u 😊! 

 

Inmiddels hebben alle volwassenen die dat willen, zich kunnen vaccineren 

en zijn de besmettingscijfers weer flink gedaald. Voorlopig blijft de 1,5 

meter afstand nog wel gelden, dus kunnen we helaas nog niet alle ouders 

tegelijk in de school welkom heten. Daarom hebben we ervoor gekozen om 

iedere dag ouders van 2 groepen voor schooltijd in de school te laten. Na 

schooltijd bent u ook van harte welkom om een kijken in de klas te komen 

nemen, in overleg met de leerkracht.  We hopen op uw medewerking en 

begrip in deze. 

Rooster ouders in de school voor schooltijd: 

Maandag: Groep 1 en 3 

Dinsdag: Groep 2 en 4  

Woensdag: Groep 5 en 7  

Donderdag: Groep 6 en 8 

Vrijdag: Groep 1 en 2 in de herhaling ( ja, kleuters hebben een 

18 augustus 2021 



 

klein streepje voor in deze 😊) 

 

Praktische zaken 

 

Denkt u eraan uw kinderen gymkleren en (passende) gymschoenen mee te 

geven naar school?  

 

Aanstaande woensdag is er een luizencontrole op het schoolplein.  

 

Schooltijden 

 

We starten maandag weer met de schooltijden “oude stijl”: dat wil zeggen 

dat de groepen 1-4 in de ochtend tot 11:30 uur naar school gaan en in de 

middag van 13:15 tot 15:15 uur. De groepen 5-8 gaan in de ochtend tot 

12:15 uur naar school en in de middag van 13:15 tot 15:15 uur. Het 

overblijven wordt georganiseerd door Armanda van Etten, u kunt haar 

bereiken door een mailtje te sturen naar TSOdeoverhael@gmail.com. We 

zijn blij onze overblijfkrachten Arenda, Judith, Desiree, Fanina en René 

weer in school te mogen verwelkomen! 

 

Goed nieuws 

 

De schooljudo-lessen krijgen dit schooljaar een vervolg: na de 

herfstvakantie start weer een periode van 4 weken warin alle groepen 

iedere week een judoles krijgen van een gediplomeerde judo-

instructeur! Afgelopen jaar was dit een groot succes, kinderen teamleden 

en ouders waren erg enthousiast. Daarom hebben we ervoor gekozen om 

dit ook komend schooljaar in te plannen. Met heel veel dank aan de 

Stichting Vrienden van de Overhael, voor het mede mogelijk maken 

van de judolessen!! 

 

Ook worden er dit schooljaar weer een aantal naschoolse activiteiten 

georganiseerd, in samenwerking met de gemeente  Alkmaar en Artiance, 

onder de noemer Stadskids. Voor groepen 1,2 en 3 is er een cursus 

‘Prentenboeken en muziek’, voor de groep 4, 5 een cursus ‘Doe je ding 

met klei’ en voor de groepen 6,7, en 8 een cursus ‘Zingen’. De data 
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hebben we nog niet ontvangen. Zodra dit bekend is, kom ik er bij u op 

terug! 

 

Werkgroep schooltijden 

De werkgroep schooltijden komt binnenkort weer bij elkaar om verdere 

afspraken te maken.  

 

Kwink van de week 

We beginnen het schooljaar met het maken van 

afspraken over werken in een groep. De KWINK van de 

week luidt dan ook: “Ik vertel wie ik ben en wat ik 

belangrijk vind in een groep”. 

 

 

 

Belangrijke data 

 
23 augustus   Eerste schooldag, start thema verkeer en 

lessen van de Kunstkoets 

30 augustus   informatieavond groep 7-8 en voorlichting 

advisering VO  groep 8 

    OR vergadering 

7 september   Groep 8 NIO (Nederlandse Intelligentietest 

voor Onderwijsniveau) 

9 september   Informatieavond alle groepen, 

informatiebijeenkomst competentietraining groep 3-4 

24 september   Jaarvergadering en Schoolfeest ( dit is onder 

voorbehoud, het ziet er nu naar uit dat dit niet door kan gaan en dus 

uitgesteld moet worden) 

 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 



 

 


