10 januari 2022

Dag allemaal,
Om ons heen zijn steeds meer scholen gedwongen om groepen naar huis
te sturen en weer over te schakelen naar afstandsonderwijs omdat er
meerdere leerlingen besmet zijn met het coronavirus. Gelukkig is dat op de
Overhael (nog?) niet het geval. Als er 3 of meer leerlingen in een groep zijn
besmet (en dit terug te leiden is naar een besmetting op school), zijn we
verplicht om met de hele groep in quarantaine te gaan. Laten we met
elkaar er alles aan doen om dat te voorkomen! Dus: draag iedere dag een
schoon mondkapje, houd voldoende afstand, doe 2 keer per week een
thuistest en blijf thuis bij klachten.Wij zorgen ervoor dat de ramen en
deuren op een kier staan, zodat er goed wordt geventileerd. En dan maar
duimen op de goede afloop….

Stiekem gaan we ervan uit dat er binnenkort weer verder wordt versoepeld
en daarom zijn we met het team druk bezig om het jaarlijks project voor te
bereiden. Het thema houden we nog even geheim, maar we hopen tijdens
deze 4 weken weer met elkaar op excursie te kunnen, inspirerende
plaatsen te bezoeken en interessante mensen in school uit te mogen
nodigen…..Natuurlijk hoort er bij een schoolbreed project ook een
schoolbrede spectaculaire afsluiting waarbij alle ouders van harte welkom
zijn! Deze staat gepland op woensdag 20 april…

Ouderpeiling 1 schooltijden
Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen de eerste ouderpeiling ontvangen
over de schooltijden. Na een eerste ronde, die zich vooral richt op de
vraag: gaan we volgend jaar werken met het 5-gelijke dagen model of
houden we de woensdagmiddag vrij, gaan we in het vervolgtraject met de
werkgroep kijken naar de mogelijke eind- en starttijden.
Waarbij we ons realiseren dat hoe eerder de school start, hoe eerder de

school ook eindigt. Het aantal uren dat kinderen naar school gaan per
week, bepaalt mede het aantal studiedagen en vrije dagen er zijn. Heeft u
over bovenstaande nog vragen of wilt u met ons meedenken, spreek dan
gerust mij, een MR-lid of een ouder aan die in de werkgroep schooltijden (
Mariette Konijn (Cato en Dorus, groep 5 en 7), Sander Bolier (Milas, groep
3), Suzanne Dekker (Sverre, groep 3) zitting heeft aan!

Naschoolse activiteit groep 3-4-5
Morgen, dinsdag 25 januari, start de naschoolse activiteit “Doe je ding met
klei” voor leerlingen uit groep 3,4 en 5. De kinderen en u zijn blijkbaar erg
enthousiast, want de workshop zat binnen een middag helemaal vol!

Nieuwe leerlingen
Helaas kunnen we op dit moment nog geen Open Dag organiseren. Wel
zijn ouders van jonge kinderen vvan harte welkom om een kijkje te komen
nemen in de school op afspraak. Wordt uw kind volgend schooljaar 20222023 4 jaar, vraag dan aan de leerkracht een inschrijfformulier!

Belangrijke data (nog steeds onder voorbehoud…)
24 januari

Start Cito-toetsen

25 januari

MR-vergadering
Start “Doe je ding met klei”

1, 8,15 februari

“Doe je ding met klei”

9 februari

studiemiddag team (na schooltijd)

14 en 17 februari

lesobservaties Spelling
OnderwijsBegeleidingsDienst Alkmaar (OBD)

18 februari

afsluiting thema weer en klimaat en
Burgers en Stoommachines, hopelijk met
ouders!

21-25 februari

voorjaarsvakantie

28 februari

OR-vergadering

3 maart

Studiemiddag Spelling met de OBD (na
schooltijd)

7-10 maart

rapportgesprekken

11 maart

rapport mee

21 maart

Opening Project!

Met vriendelijke groet namens het gehele team,
Edith Hoegen

