
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

Wat een gezellig feest 

hebben we afgelopen 

vrijdag gevierd met elkaar! 

Even leek het erop dat de 

pepernootbakker-pieten ons 

schooltje voorbij zouden 

fietsen, maar gelukkig 

konden we ze op tijd 

stoppen. Met Sinterklaas en de Hoofdpiet erbij hebben we er een dolle boel 

van gemaakt in de kerk. De kinderen van groep 1-4 hadden een prachtig 

nieuw lied ingestudeerd, er werd ‘gechilled’ met Sint, er werd gegymd met 

de pieten, er waren pepernoten en cadeautjes, er werd gelachen en uit 

volle borst gezongen. Daarna gingen ook de kinderen van groep 5-6 nog 

even bij Sint op visite. Als 

laatste is groep 8 nog een 

minuutje in de kerk geweest 

voor de traditionele foto met 

Sint en Pieten (vanwege een 

aantal coronabesmettingen in 

groep 7-8 hebben wij verder 

contact met derden vermeden). 

De kinderen van groep 5-8 hebben genoten van de prachtige surprises met 

bijbehorende gedichten . Wat fijn om te zien dat veel ouders kun kind 

helpen er een werkelijk prachtig geheel van te maken. We hebben onze 

ogen uitgekeken! Via de schoolapp en de mail hebben de teamleden heel 

veel foto’s en filmpjes verstuurd naar alle ouders. Hopelijk heeft u (achteraf) 

net zo genoten als wij! 

6 december 2021 



 

 

 

Schooljudo 

 
De afgelopen weken hebben alle kinderen enorm genoten van de 

schooljudolessen met als thema: respect. Ook buiten de lessen om 

besteden we hier aandacht aan. Volgende week is alweer de laatste les. 

We kijken terug op een zeer geslaagd traject en hopen ook komend 

schooljaar weer met Schooljudo te kunnen samenwerken. We willen alle 

ouders die hieraan hebben bijgedragen, via de SVO (stichting 

Vrienden van de Overhael) heel hartelijk danken!  

 

Inval groep 1-2 

 
We nemen afscheid van juf Tineke. Juf Tineke heeft de afgelopen 

maanden met veel plezier gewerkt op de maandag en dinsdag in groep 1-

2. Zij zal na de kerstvakantie niet terugkeren bij ons.Na de kerstvakantie 

komt juf Nanda ons team versterken zolang juf ria nog afwezig is. Zij werkt 

de eerste weken op de maandag en dinsdag, vanaf februari werkt zij op de 

donderdag en vrijdag, zodat juf Marieke weer op haar ‘eigen’ dagen kan 

werken, namelijk maandag, dinsdag en woendag. We danken juf Tineke 

heel hartelijk voor de fijne samenwekring en wensen tegelijk juf 

Nanda veel plezier op de Overhael.  

 

Belangrijke data (nog steeds onder voorbehoud…) 

 
10 december   Kerstbomen in de school 

14 december   Kerstknutselmiddag zonder ouderhulp,  

    tevens foute kersttruiendag   



 

16 december   schoolschaatsen groep 7-8, les 3 

20,21,22 december  kerstoptreden groep 5-6 op het   

    schoolplein om 8:45 uur en om 15:00 uur. 

23 december   Dag van de Hulpvaardigheid, denkt u eraan  

    adresgegevens mee te geven?   

    schoolschaatsen groep 7-8, les 4 

24 december   Kerstbrunch hier ontvangt u van de   

    Ouderraad nog een formulier van),  

    school uit om 12:15 uur. 

27 december t/m 7 januari Kerstvakantie 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


