20 september 2021

Dag allemaal,
Afgelopen vrijdag was het weer gezellig druk in de school. We hebben het
thema verkeer samen met u afgesloten en wat was dat fijn! Ouders, opa’s
en oma’s in de school, trotse kinderen en
leerkrachten. We hopen dit vast te kunnen
houden en de komende tijd! Ook de
leesmoeders en -oma’s zijn weer welkom in
de school. Voor de kinderen van groep 4 heel
fijn en belangrijk om elke dag te oefenen met
het hardop lezen. En wat heerlijk dat we ook de Kermisspelletjes op
vrijdagmiddag 8 oktober door kunnen laten gaan! Tijdens deze middag
organiseren we in en rondom de school diverse spelletjes voor alle
kinderen. Ouders helpen ons hierbij door de kinderen te begeleiden bij een
spel. Na afloop van de Kermisspelletjes vindt in Cafe de Vriendschap
de traditionele Playbackshow plaats, met een heuse presentator en
jury (De muziek graag inleveren op een USB stick bij juf Melanie). Juf
Melanie loopt deze week nog een keer langs alle groepen om te
inventariseren hoeveel acts we kunnen bewonderen. Op welke manier er
publiek welkom is in het Cafe tijdens de Playbackshow, dat laat ik u weten
zodra ik hierover bericht ontvang.

Versoepelingen coronamaatregelen
Per aanstaande zaterdag wordt de verplichte 1,5 meter afstand-maatregel
afgeschaft. Dat betekent dat ook alle ouders voor en na schooltijd weer op
school welkom zijn! Ook willen we stoppen met de afspraak dat traktaties
alleen voorverpakt mogen zijn. Het blijft echter wel verstandig om elkaar de
ruimte te geven, regelmatig handen te wassen, geen handen te schudden,
goed te ventileren, te niezen en hoesten in de elleboog en thuis te blijven
en testen bij klachten.

Naschoolse activiteiten
Voor de groepen 6, 7 en 8 start 28 september de cursus ‘Zingen’. Er zijn
inmiddels 15 leerlingen ingeschreven, dus de cursus zit helemaal vol.
Denkt u eraan tijdig een envelop met daarin 16 euro in te leveren bij
de leerkracht?

Teamontwikkelingen
Voor de zomervakantie heb ik u geinformeerd over de scholingsplannen op
schoolniveau. Zo zijn de teamleden van groep 3 t/m 8 afgelopen week
gestart met een traject rondom effectieve spellinginstructie. Ineke
Bruning, werkzaam bij de OnderwijsBegeleidingsDienst, is in alle groepen
geweest om de spellinginstructie te observeren. In een nagesprek zijn de
bevindingen besproken en zijn er aandachtspunten voor ons gesignaleerd.
De komende maanden gaan we hieraan werken met als uiteindelijke doel
via heldere afspraken over effectieve spellinginstructie in alle groepen te
komen tot hogere opbrengsten van alle leerlingen. In de onderbouw is
Susanne Hoogland, ook werkzaam bij de OBD, ondertussen aan het
werk om de teamleden te begeleiden bij het structureel stimuleren van
de executieve functies van de kinderen.
Deze zijn essentieel voor een goede
ontwikkeling van kinderen. Ook hier is het
belangrijk om te komen tot heldere vaste
afspraken. Daarnaast werken we aan het
versterken van de professionele cultuur op
de Overhael. Met inspiratiebureau Struijk en Kemper proberen we
kwetsbaarheden bespreekbaar te maken, constructieve conflicten aan te
gaan en gezamenlijke doelen en afspraken te maken waar we elkaar
‘accountable’ voor houden en maken waarin de focus ligt op de
gezamenlijke resultaten. Met energie, toewijding, professionaliteit en plezier
is het gehele team op deze manier iedere dag hard aan het werk de visie
van de Overhael gestalte te geven: een kleine school met grote
ambities.

Belangrijke data
6 oktober

start Kinderboekenweek (thema is beroepen)

7 oktober

Workshop groep 5-6 in de kerk

8 oktober

Kermisspelletjes in en rondom de school

13 oktober

Voorleesochtend groep 1-2, kleine broertjes

en zusjes, buurkinderen en toekomstige leerlingen zijn van harte welkom!
14 oktober

juf Iris weer voor groep 3-4 , tevens laatste

werkdag meester Huub
18 - 22 oktober

herfstvakantie

25 oktober

juf Amanda is weer terug!

25 oktober

start judolessen

Met vriendelijke groet namens het gehele team,
Edith Hoegen

