27 september

Dag allemaal,
Langs deze weg wil ik u even op de hoogte brengen van de voortgang van
de werkgroep schooltijden. Zoals u wellicht weet, gebruiken we dit
schooljaar om te onderzoeken hoe de schooltijden er vanaf komend
schooljaar uit gaan zien. Vanwege veranderende wet- en regelgeving is het
helaas niet mogelijk om de huidige opzet, met de huidige manier van
overblijven voort te zetten. We hebben een werkgroep schooltijden in het
leven geroepen om gezamenlijk te onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn. De afgelopen bijeenkomsten zijn we op zoek gegaan naar de
verschillende schooltijden-modellen. Voor de uitwerking van de diverse
modellen hanteren we een aantal uitgangspunten:
Gelukkige, lerende kinderen;
Werkbaar voor het team;
Organiseerbaar voor het team;
Haalbaar en betaalbaar voor alle ouders;
Prettig voor alle ouders.

Tijdens de tweede bijeenkomst hebben we de verschillende schooltijdenmodellen beoordeeld. Al gauw bleek dat voor de Overhael slechts twee
modellen uitvoerbaar zijn: de traditionele schooltijden, dus met een vorm
van overblijven en/of thuis lunchen. Daarnaast het continu-rooster, waarbij
alle kinderen hetzelfde rooster zouden kunnen hebben met dezelfde beginen eindtijden en alle kinderen op school blijven tijdens de lunchpauze.
In de praktijk blijkt het lastig om een partij te vinden voor de
Tussenschoolse Opvang. We hebben diverse partijen benaderd maar
helaas is hier geen oplossing uit voort gekomen. Dit betekent dat we ons
de komende tijd gaan oriënteren op de diverse varianten van een continurooster. Binnenkort ontvangt u van de werkgroep een vragenlijst waarin
diverse mogelijkheden aan u worden voorgelegd.

Werkgroep school versieren
Een groepje enthousiaste ouders helpt ons regelmatig met het aankleden
van de hal, passend bij de thema’s waar we mee werken. De werkgroep is
nog op zoek naar versterking! Vindt u het leuk om aan te sluiten, dan
kunt u dan aangeven bij juf Danielle.

Belangrijke data
6 oktober

8:45 uur start Kinderboekenweek (thema is

beroepen). U bent hierbij van harte welkom!
7 oktober

Voorstelling groep 5-6 in de kerk

7 oktober

OBD executieve functies groep 1-2

8 oktober

Kermisspelletjes in en rondom de school,

aansluitend Kinderplaybackshow in Cafe de Vriendschap.
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

26 oktober

training spellinginstructie OBD groep 3-8

Met vriendelijke groet namens het gehele team,

Edith Hoegen

