
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

Het is een gezellige boel op school! Het 

prachtige huis van Sinterklaas staat weer in de 

hal te pronken. De hele school ademt een 

gezellig Sinterklaas-sfeertje. Er worden brieven 

van Sinterklaas gevonden, het recept voor 

pepernoten lijkt zomaar verdwenen, er worden 

brieven en tekeningen verstuurd aan de 

Goedheiligman en we hopen natuurlijk dat Sint 

en zijn Pieten ook dit jaar weer de Overhael 

bezoekt. 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! We volgen het nieuws op 

de voet en passen de plannen indien nodig weer aan. Hoe dan ook, we 

maken er een gezellige periode van! 

 

 

Coronaperikelen 

 
Ook op de Overhael komt het regelmatig voor dat kinderen 

thuisblijven in verband met een coronabesmetting binnen het gezin. 

De regels rondom thuisisolatie zijn recent behoorlijk aangescherpt. 

Huisgenoten van iemend die besmet is met corona moeten gelijk in 

quarantaine en laten zich testen. Wanneer een leerling precies weer naar 
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school mag, gaat in overleg met de GGD. Het kan natuurlijk ook 

voorkomen dat een leerkracht besmet raakt met corona of in quarantaine 

moet vanwege een besmetting binnen het gezin. Omdat er een landelijk 

tekort is aan (inval)leerkrachten, kan dit mogelijk betekenen dat wij groepen 

naar huis moeten sturen. We hopen natuurlijk dat het niet zover zal 

komen…en vragen uw begrip voor de situatie.  

 

 Sinterklaasfeest op school 

 

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

we ieder jaar met een aankomst van de Goedheiligman en zijn Pieten in 

het dorp, een gezamenlijk gedeelte in 

de kerk, liedjes en pepernoten, 

cadeautjes, en gezelligheid. Groep 5-

8 gaat na de gezamenlijke start in de 

eigen klas surprises en gedichten 

uitpakken. We willen u vragen de 

surprises zoveel mogelijk op 

donderdag 2 december, na 

schooltijd, op school te brengen. Om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd 

is om alle surprises uit te pakken, blijven alle kinderen van groep 5-8 deze 

dag over. Wat er wel en niet mogelijk en wenselijk is rondom uw 

aanwezigheid, dat weten we nu nog niet. We houden de berichtgeving 

en maatregelen goed in de gaten. We hopen op uw begrip in deze.   

 

Belangrijke data (onder voorbehoud) 

 
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 

10 december   Kerstbomen in de school 

14 december   Kerstknutselmiddag met ouderhulp  

16 december   schoolschaatsen groep 7-8, les 3 

22 december   Kerstmusical alle leerlingen om 15:00 en 



 

19:00 uur  

23 december   Dag van de Hulpvaardigheid, 

schoolschaatsen groep 7-8, les 4 

24 december   Kerstbrunch, school uit om 13:15 uur. 

27 december t/m 7 januari Kerstvakantie 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


