
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

De lampionnen zijn bijna klaar, de kerstmusical is uitgekozen en de 

pepernoten liggen allang in de winkels: de decembermaand staat voor de 

deur. Afgelopen week zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt: 

afstand houden, ventileren en handen wassen blijven belangrijke 

aandachtspunten bij het voorkomen van besmettingen. Gelukkig bent u 

nog steeds van harte welkom in de school, wel vragen we u om rekening te 

houden met elkaar en voldoende afstand te houden. Hartelijk dank voor uw 

medewerking! De maatregelen kunnen helaas ieder moment weer 

aangescherpt worden, wat weer gevolgen kan hebben voor de vieringen de 

komende tijd. We volgen het nieuws op de voet passen de plannen indien 

nodig weer aan. Hoe dan ook, we maken er een gezellige periode van.  

 

Nieuws van de Stichting Vrienden van de Overhael 

 
Wij zijn heel blij dat per 28 september jl. Marlies Kregel en Bas de 

Wildt zijn toegetreden tot het bestuur van de Stichting Vrienden van 

de Overhael (“SVO”). 

Hiermee hopen wij als SVO goede aansluiting te blijven met de jongere 

ouders op school. Jan Hoekstra (oud-directeur van de Overhael en sinds 

2012 betrokken bij de SVO) is per die datum afgetreden als bestuurder. 

Naast Marlies en Bas bestaat het bestuur van de SVO verder uit Maartje 

Doets, Egbert Krop (penningmeester), Ivon van Leyenhorst (secretaris) en 

Rob Oudman (voorzitter). Ook dit schooljaar hopen wij weer donaties van 

(groot)ouders te mogen ontvangen om te investeren in middelen en 

projecten op school. Het gaat dan altijd om zaken die niet vergoed worden 

door de overheid of gesubsidieerd worden, maar wel de kwaliteit van het 

onderwijs op de Overhael verder verbeteren. 

 

Wij danken alle trouwe donateurs voor hun steun over de afgelopen 
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jaren. Als u nog geen donateur bent van de SVO en meer wilt weten over 

de mogelijkheden voor donatie, dan kunt up contact opnemen met één van 

de bovengenoemde SVO bestuursleden. 

 

Rapportgesprekken 

 
Volgende week vinden in alle groepen de rapportgesprekken plaats. U 

ontvangt hiervoor deze week een uitnodiging. Fijn als u op tijd aanwezig 

bent, de afspraken staan namelijk vlak achter elkaar ingepland. Het 

sociaal-emotioneel welbevinden staat tijdens deze gesprekken centraal. 

Vanaf groep 5 willen we dit schooljaar ook de leerling van harte uitnodigen 

om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Op vrijdag 19 november krijgen alle 

leerlingen hun rapport weer mee naar huis.  

 

Nieuws van de Ouderraad 

 
Wegens het afscheid dat we afgelopen juli namen van Jasmin Blunck in de 

Ouderraad van de Overhael zijn we op zoek gegaan naar nieuwe leden. 

We willen een ieder via deze weg informeren dat we twee nieuwe OR leden 

hebben mogen verwelkomen bij de Overhael. Normaal gesproken worden 

nieuwe leden van de OR tijdens de jaarvergadering bekend gemaakt aan 

de ouders, maar helaas ging de jaarvergadering dit jaar niet door. 

Vanaf dit schooljaar zijn Linda Bakker (moeder van Eef uit groep 4 en 

Joep uit groep 3) én Lianne Friemann (moeder van Anneli uit groep 6 

en Jaana uit groep 3) toegetreden tot de Ouderraad van de Overheal. 

Bij deze heten we Lianne en Linda van harte welkom bij de Ouderraad van 

de Overhael! 

 

 Sinterklaasfeest op school 

 

Op vrijdag 3 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Dat doen 

we ieder jaar met een gezamenlijk gedeelte in de kerk, cadeautjes, 

pepernoten, Sinterklaas en zijn Pieten, liedjes en gezelligheid. Groep 5-8 

gaat na de gezamenlijke start in de eigen klas surprises en gedichten 

uitpakken. Gedurende de ochtend zijn alle ouders, zoals het er nu naar 

uitziet, hierbij van harte welkom!  



 

 

Belangrijke data 

 
8 en 9 november  Adviesgesprekken groep 8 

8 november   Ouderavond executieve functies, start 19:30 

uur     

11 november   Schoolschaatsen groep 5-6, les 2  

    11:15 uur samen zingen in de kerk 

12 november   Schooljudo les 2 

15-18 november  Rapportgesprekken 

18 november   Schoolschaatsen groep 5-6, les 3  

19 november   Schooljudo les 3 

    Rapport mee 

22 november   OR-vergadering 

23 november   laatste les zingen groep 6,7,8 

25 november   schoolschaatsen groep 5-6, les 4 

26 november   Schooljudo les 4 

2 december   schoolschaatsen groep 7-8, les 1 

3 december   Sinterklaasfeest op school 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


