
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 
 

De eindmusical van 

groep 8 is altijd weer 

een fantastisch 

spektakel. Met 

enthousiast gezang 

en spel, prachtige 

solo’s, een lach en 

een traan, nemen 

we afscheid van een 

poepgezellig clubje 

kinderen. Juf 

Amanda had voor ieder mooie woorden, het team zong uit volle borst en 

met tranen in de ogen voor ieder kind het 

afscheidslied, ouders hadden weer hun best 

gedaan op het afscheidstegeltje, de 

voorzitter van de ouderraad Lars had een lief 

woordje voor de kinderen en voor alle 

teamleden een prachtige lavendelplant en de 

kinderen en hun ouders hadden veel werk 

gemaakt van het afscheidscadeau. We 

hebben een prachtige kist in ontvangst 

mogen nemen voor al het gereedschap van 

de schooltuin. Een fantastisch cadeau waar 

we erg blij mee zijn. Kortom, het was een 

topavond! 

 

 

 

 12 juli 2022 



 

 

Berichtje van juf Ria 

 

Lieve kinderen en beste ouders, 

Wat heb ik genoten van mijn afscheidsfeest! 

Dankzij jullie prachtige optredens en liedjes (oeioei dat was soms even 

slikken), de knoert gezellige middag met iedereen op het plein, de heel erg 

mooie bloemen, lieve woorden van Edith, Marieke, Lars, “lieve” kaarten, 

tekeningen van kinderen en ouders, cadeaus, beeldjes en de 2 

fantastische plakboeken als herinnering, zal ik jullie nooit vergeten. 

Wat zal ik jullie missen. 

Mede dankzij jullie was het een een fantastische tijd op de Overhael! 

Het ga jullie allemaal goed! 

Liefs, Ria 

 

Continurooster 

 

Na de zomervakantie stappen we over op een continurooster, zoals jullie 

weten. De komende twee jaren zijn overgangsjaren om ervoor te zorgen 

dat alle leerlingen voldoende uren maken op de basisschool. 

Na de vakantie zijn alle kinderen tussen de middag op school. Zij nemen 

allemaal zelf een eenvoudige lunch mee (geen soep o.i.d.). Na de 

gezamenlijke maaltijd gaan de kinderen buiten spelen onder toezicht, de 

groepsleerkracht heeft dan een half uur pauze. Het toezicht zal ingevuld 

worden door onze congierge Piet Mul (maandag), Juf Marinda/juf Edith ( 

dinsdag) en juf Armanda (donderdag en vrijdag) 

De schooltijden zijn als volgt:  

Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: 8:45-14:45 uur 

Woensdag:      8:45-12:45 uur 

 

De laatste dagen… 

 

 De laatste schooldag ten slotte is een echte feestdag. Deze dag 

organiseren leerlingen en ouders van groep 8 de 

afscheidsspelletjes voor de leerlingen van groep 1-7. De spelletjes 

vinden plaats op het schoolplein, bij de kerk en op het 



 

Klavertjesveld. Na afloop van de spelletjes, rond 11:55 uur starten 

we met het traditionele ‘overgooien’ van de leerlingen naar hun 

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

doen we dus met de leelringen van groep 2, 4 en 6. (Hier wilt u bij 

zijn ) Om 12:10 uur ten slotte, ‘glijden’ we groep 8 de school uit. 

Dit is tevens de start van de zomervakantie. School is dus uit om 

12:15 uur! 

 

Belangrijke data  

 
15 juli    Laatste schooldag, school uit om 12:15 uur!  

29 augustus   eerste schooldag, start continurooster 

 

Mochten we elkaar niet meer tegenkomen, dan wens ik u alvast een 

heerlijk ontspannen en fijne vakantie toe! 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


