11 april 2022

Dag allemaal,

De laatste weken van het project zijn aangebroken. We werken toe naar
een spetterende gezamenlijke afsluiting
op woensdag 20 april. Wat kijken we
hiernaar uit. De kinderen werken met veel
plezier en creativiteit aan hun

werkstukken en genieten van de gastlessen en workshops. We kunnen niet
wachten om alles aan u te laten zien! Via de website en de schoolapp
verschijnen er regelmatig nieuwe foto’s van de diverse activiteiten.

Teamontwikkeling
Niet alleen rondom het project wordt er hard gewerkt, ook is het team dit
schooljaar hard aan het werk om het spellingonderwijs op de Overhael
verder te verbeteren. Met behulp van Ineke Bruning van de OBD, zijn we
dit jaar hard aan het werk om de spellinginstructie nog beter te maken. Het
gebruik van ‘wisbordjes’, het hardop verklanken van woorden, een
dagelijks dicteetje en het iedere dag herhalen van de spellingregels zijn
nieuwe routines die in groep 3 t/m 8 op dezelfde wijze ingevoerd worden.
Op deze manier wordt de doorgaande leerlijn nog completer. De nieuwe
afspraken komen uiteindelijk terecht in het document “Spelling op de
Overhael”, zodat regels en afspraken voor alle teamleden duidelijk zijn. We

zien dat de leerlingen actiever zijn bij het juist spellen van de woorden en
hierdoor meer woorden foutloos schrijven. Ook de komende tijd blijven we
hier extra aandacht aan besteden.

Uitstroom groep 8
Alle kinderen van groep 8 hebben zich inmiddels aangemeld bij hun nieuwe
vervolgschool.
4 leerlingen gaan naar VMBO-KB en/of VMBO TL
1 leerling gaat naar VMBO-TL / HAVO
7 leerlingen gaan naar HAVO en/of VWO
Op 10 en 11 mei wordt bij de kinderen de IEP eindtoets afgenomen, onze
verwachting is dat dit niet tot wijzigingen in de uitstroom gaat leiden.

Belangrijke data

15 april

Goede Vrijdag, schooldag

18 april

Tweede Paasdag, 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.

25 april – 6 mei

Meivakantie

9 mei

start thema Water alle groepen, OR

vergadering
10 mei

MR-vergadering

10 en 11 mei

eindtoets IEP groep 8

17 mei

bezoek Achterhuis van Anne Frank groep 7-8

18 mei

Sportdag groep 5-8, samen met de leerlingen
van de St. Michaelschool

25 mei

Sportdag groep 1-4, samen met de
Driessenschool en de St. Michaelschool

26 en 27 mei

Hemelvaart, kinderen vrij

Met vriendelijke groet namens het gehele team,
Edith Hoegen

