14 maart 2022

Dag allemaal,
Vandaag een korte nieuwsbrief. Volgende week gaan we starten met het
project “Sprookjes” en het schema in de hal is al bijna helemaal ingevuld
door u. Fijn dat u ons en de kinderen wilt helpen bij de diverse activiteiten.
Helaas zijn veel externe locaties nog erg voorzichtig met het toelaten van
grote groepen op locatie, vandaar dat bijna alle activiteiten dit jaar in en om
de school plaatsvinden. Maandag 21 maart starten we om 13:15 uur het
project rondom de school. Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom!

Afscheid juf Ria
Beste ouders,

De knoop is doorgehakt! Na een periode van ziek zijn, opkrabbelen, weer
af en toe lesgeven, terugvallen en een training bij Heliomare, heb ik in
overleg met Edith en het ISOB (bestuur) besloten om niet meer als
leerkracht terug te keren voor de klas. Dat dit een heel moeilijke beslissing
voor mij is, zullen jullie wel begrijpen. Tot nu toe kom ik regelmatig even
naar school, dus we zullen elkaar vast af en toe zien. Hoe en wanneer ik
officieel afscheid neem zal de komende tijd duidelijk worden.

Een lieve groet,
Ria

‘Wij staan hier sterk’
Ook OBS De Overhael doet mee aan de landelijke actie om geld om
geld in zamelen voor Giro 555 voor Oekraine. Aanstaande woensdag 17
maart, om 5 voor 12, zingen we smaen met honderden basischolen door
heel Nederland het lied ‘Wij staan hier sterk’, geschreven en bedacht door

juf Jiska, een ISOB-collega van obs De Meander uit Heiloo. De oorlog in
Oekraine leeft bij heel veel kinderen op school. We praten dan ook
regelmatig met elkaar hierover in de klas. Fijn als u ook thuis de kinderen
de gelegenheid geeft om met elkaar hierover te praten. Diverse kinderen
hebben zelf al actie gevoerd om geld op te halen voor giro 555. De
kinderen vinden het fijn om iets concreets te kunnen doen aan al deze
ellende. Daarom oefenen we dit lied en zingen we woensdag luidkeels
mee. We gaan deze dag niet collecteren maar roepen iedereen met
deze actie op een donatie te doen aan Giro 555. Heel hartelijk dank!

Belangrijke data
21 maart

Opening Project! 13:15 uur “vossenjacht”

23 maart

ISOB studiedag, alle kinderen vrij!

20 april

Afsluiting project voor alle
belangstellenden. U bent van harte welkom
tussen 15:00 en 17:00 uur om met uw
kind(eren) een kijkje te komen nemen in de
school.

Met vriendelijke groet namens het gehele team,
Edith Hoegen

