
 

 
 

 

 

 
 
 
Dag allemaal, 
 

 

Wat een gezelligheid afgelopen maandag. Met twee bussen vol kinderen, 

leerkrachten en hulpouders op pad naar de poelboerderij. Vogels spotten in 

de boot, spelletjes en opdrachten rondom het thema water en natuur…een 

ijsje erbij. En ja, het was wat fris, maar dat mocht de pret niet drukken. Het 

was net een schoolreisje. Alle ouders die ons hierbij geholpen hebben, 

heel hartelijk dank! En dan is het zomaar bijna vakantie. We ronden 

volgende week hopelijk de Citotoetsen af (denkt u eraan geen afspraken 

voor uw kind in te plannen in de ochtend?) en gaan daarna steeds meer 

richting de vakantie werken. Het thema water, waar vooral de groepen 1-

6 de afgelopen weken zich flink in hebben verdiept, ronden we 

aanstaande woensdag met elkaar af tijdens het inloopmoment om 12 

uur. Tijdens de studiedag van 3 juni werkt het team hard aan het evalueren 

van het afgelopen schooljaar en het maken van plannen om ons onderwijs 

aan uw kind nog verder te verbeteren.  
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Schoolfotograaf 

 

Woensdag 15 juni komt de schoolfotograaf weer naar de Overhael. Om 8 

uur starten we met de foto’s met jongere broertjes en zusjes die nog niet op 

school zitten. Als u wilt, bent u dan van harte welkom! Voor alle kinderen 

geldt: doe je mooiste kleren aan, je haren in de gel en tover je liefste 

lach op de gezicht! 

 

Eindopbrengsten 

 

De eindopbrengsten van alle basisscholen worden ieder jaar gemeten door 

het afnemen van een verplichte eindtoets. Op basis van deze opbrengsten, 

beoordeelt de onderwijsinspectee mede zijn oordeel over de school. De 

eindtoets IEP meet de opbrengsten van de leerlingen van groep 8 op het 

gebied van taal, lezen en rekenen. 

Het landelijk gemiddelde van de IEP is een score van 80. 

Het gemiddelde van de leerlingen van de Overhael is 86,2. 

We zijn trots op het resultaat van de leerlingen! 

 

Vakantierooster 2022-2023 

 

Herfstvakantie  17 oktober t/m 21 oktober  

Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2023   

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023  

Pasen   10 april    

Meivakantie  27 april t/m  5 mei      

Hemelvaart  18 mei              

Pinkstervakantie 29 mei t/m 2 juni     

Zomervakantie 24 juli t/m 1 september         

 

Avond 4-daagse 

 

Gisteren hebben alle “oudste” leerlingen een brief mee naar huis gekregen 

over de avond 4-daagse. Hierop kunt u aangeven of uw kind(eren) ook dit 

jaar weer meelopen met onze eigen avond 4-daagse. Fijn als u het strookje 



 

zo snel mogelijk weer inlevert op school. De Ouderraad maakt er graag, 

samen met u en het team, een gezellig (droog en zonnig ) 

evenement van!   

 

Dokter- en tandartsafspraken 

 

De laatste weken komt het zeer regelmatig voor dat we in de ochtend de 

mededeling krijgen dat kinderen afwezig zijn in verband met tandarts, 

orthodontist of doktersbezoek. Noodzakelijke bezoekjes natuurlijk, met 

gevolgen voor uw kind en voor ons. Het betekent namelijk voor uw kind dat 

het de instructie van die dag voor taal en rekenen vaak niet meekrijgt. En 

dat vraagt weer veel tijd en energie van de leerkrachten om deze instructie 

op een later moment alsnog te geven. We verzoeken u daarom 

vriendelijk om afspraken zoveel mogelijk in de middag (dan zijn er 

veel minder instructiemomenten) en na schooltijd in te plannen. 

Vooral tijdens de Citotoets-weken (deze vermelden we altijd in de 

nieuwsbrief) is het erg storend met incomplete groepen te werken. Mocht 

dat niet lukken, laat ons dan alstublieft een week vantevoren schriftelijk of 

telefonisch weten wanneer uw kind afwezig is. Dan kunnen we daar in 

onze planning rekening mee houden. Alvast bedankt voor het 

meedenken! 

 

Gevonden voorwerpen 

 

Ook dit jaar hopen de gevonden voorwerpen zich weer op. Naast 

kleding, broodtrommels en bekers, zijn er ook nog een aantal schaaltjes en 

kommen ‘blijven slapen’ op school na het koken. Iedere week stallen we de 

gevonden voorwerpen uit op het schoolplein. De voorwerpen die bij de start 

van de zomervakantie nog achterblijven, zullen we afvoeren. 

 

Verlof buiten de vakanties 

 

Regelmatig krijg ik vragen over en verzoeken voor verlof buiten de 

schoolvakanties om. Graag wijs ik u op de wet- en regelgeving omtrent de 

leerplicht en vakantieverlof buiten de schoolvakanties van uw kind (eren), 

waar de school zich vanzelfsprekend aan houdt. Een verzoek om 



 

vakantieverlof moet minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de 

school te worden ingediend. 

 

Verlof mag slechts verleend worden als: 

 Wegens specifieke aard van het beroep van 1 van de ouders het 

slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan 

en er anders onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s 

ontstaan; 

 Een werkgeversverkalring dient te worden overleg. Desgevraagd 

ook een accountantsverklaring. Voor zelfstandigen geldt dat er altijd 

een accountantsverklaring overleg moet worden. 

 

Daarnaast mag het vakantievelof alleen goedgekeurd worden: 

éénmaal per jaar; 

niet meer dan 10 dagen; 

niet in de eerste twee weken van het schooljaar en 

Alleen als het gaat om de enige gezinsvakantie van het jaar. 

We rekenen op uw begrip en medewerking hierin. 

 

Belangrijke data  

 
3 juni    Studiedag team, kinderen vrij 

6 juni    Tweede Pinksterdag, kinderen vrij 

8 juni    afsluiting thema water, inloop (groot)ouders 

12-12:30 uur 

13 juni    start thema relaties en seksualiteit 

14 juni    OR vergadering 

15 juni    Schoolfotograaf 

17 juni    afscheid juf Ria 14:55 uur 

21 juni    start Avond 4-daagse 

21 juni    MR vergadering 

27 juni    schoonmaakavond. Onder het motto ‘vele 

handen maken licht werk’…. noteer deze datum alvast in uw agenda! 

28 juni    Schoolreisje groepen 1-2 en 3-4 

29 juni-1 juli   Schoolkamp groep 7-8 

30 juni-1 juli   Schoolkamp groep 5-6 

5 en 7 juli   Doorschuifmiddag. De kinderen gaan in de  



 

    middag alvast ‘wennen’ in hun nieuwe groep. 

6 juli     juffendag 

11 juli    Afscheidavond groep 8 met team, OR,   

    leerlingen en familie groep 7-8 

15 juli    Laatse schooldag. Ouders en leerlingen van 

groep 8 organiseren samen de afscheidsspelletjes voor groep 1-7. Om 

11:55 uur starten we met het traditionele ‘overgooien’ van de leerlingen 

naar hun nieuwe groep, onder luid applaus van alle kinderen en ouders.  

(Hier wilt u bij zijn) Om 12:10 ten slotte, ‘glijden’we groep 8 de school uit. 

Dit is teven de start van de zomervakantie. School is dus uit om 12:15 

uur 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


