
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 
 

De eerste weken zijn alweer achter de rug. We zijn heel fijn begonnen in 

alle groepen. Er heerst een echte werksfeer, waarbij de kinderen hard 

(samen)werken afwisselen met nog heerlijk buiten spelen en even 

ontspannen.  

 

We zijn ook in alle groepen begonnen met het uitbreiden van het 

zelfstandig werken. In groep 1-2 is het werken met de ‘bingokaart’ 

uitgebreid naar vaste momenten in de week waarop beide groepen 

zelfstandig aan het werk gaan. In de groepen 3-8 is een dag- en weektaak 

ontwikkeld voor alle leerlingen. Bij de start van de week ontvangen zijn hun 

eigen weekschema op papier, zodat zij overzicht en inzicht hebben over 

hun werk. Het doel van het werken met dag- en weektaken is het vergroten 

van de zelfstandigheid van de leerlingen. Leerlingen kunnen op deze 

manier altijd verder met vervolgtaken en hebben minder ‘wachtmomenten’. 

Voor de leerkracht creëren we zo extra momenten om met kleine groepjes 

kinderen te werken aan de instructietafel. Een nieuwe ontwikkeling, waar 

we als team veel met elkaar over praten. Ook met de leerlingen vinden er 

regelmatig leerwerkgesprekjes plaats, om zo van en met elkaar te leren en 

uiteindelijk te komen tot een mooie doorgaande lijn zelfstandig werken, 

waarbij ieder kind optimaal kan werken aan zijn/haar talenten, dat is onze 

ambitie! 

 

Muzieklessen van Artiance 

 

Vorige week zijn de muziekdocenten van Artiance begonnen met de 

muzieklessen in alle groepen. Wat een enorm feest! Vier verschillende 

vakdocenten vol enthousisame met de kinderen aan het werk. Alle 

kinderen oefenen met prachtige instrumenten en bereiden zo een 
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afsluitend optreden voor, dat plaatsvindt op vrijdag 30 september, het 

tijdstip wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.  Hierbij bent u natuurlijk 

van harte welkom! 

 

Stoeptegels gevraagd. 

 

In de schooltuin wordt ook hard gewerkt. De meeste groenten zijn geoogst 

en de komende weken gaan de leerlingen van groep 7-8 hiermee nog 

heerlijk koken en bakken onder begeleiding van Sanja (moeder Ziva en 

Luuk) en andere hulpouders. Daarna willen we de tuin weer winterklaar 

maken. Dat doen we door de tuin af te dekken met plastic folie. We zijn 

nog op zoek naar een aantal stoeptegels om het plastic op zijn plek te 

houden!! 

 

Privacy 

 

Bij de start van uw (oudste) kind op OBS De Overhael, ontvangt u van ons 

een formulier waarop u kunt aangeven waar wij mogelijk foto’s van uw 

kind(eren) voor mogen gebruiken. Langs deze weg wil ik u er graag op 

attenderen dat u uw mening hierover altijd kunt wijzigen. Ook als u 

graag wilt weten waar u (ook alweer) toestemming voor heeft verleend, 

kunt u bij ons uw opgegeven voorkeuren aanvragen en wijzigen. 

 

Kermisspelletjes en aansluitend playbackshow: start 

Driehuizer Kermis! 

 

Vrijdag 7 oktober komt alweer gauw in zicht. Op deze middag 

organiseren wij met ouders de traditionele Kermisselletjes in en rond de 

school. Na afloop van deze gezellige middag, organiseren Esther en Pieter 

van Café De Vriendschap de Kinderplaybackshow, wat tevens de start is 

van de Driehuizer Kermis. Deze gezellige middag wilt u niet missen! Wij 

hebben via de activiteitenlijst al een aantal aanmeldingen binnen van 

ouders om hierbij aanwezig te zijn, en zijn nog op zoek naar 

versterking. Mocht u na het lezen van dit stukje staan te trappelen: wij 

horen het graag! 



 

 

Jaarvergadering  

 

Maandag 26 september organiseert de Ouderraad de Jaarvergadering. 

Tijdens deze avond presenteert zij het jaarverslag, wordt de ouderbijdrage 

van het huidig schooljaar vastgesteld en worden de leden aan u 

voorgesteld. Ook de MR, de SVO en Tita Kinderopvang brengen u graag 

op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en natuurlijk is ook het team 

aanwezig. En dan sluiten we de avond ook nog eens af met een gezellig 

hapje en drankje. Na twee coronajaren met veel contact op afstand, hopen 

we natuurlijk dat u net zo blij bent als wij dat we elkaar weer kunnen 

ontmoeten. We willen u dan ook oproepen om hierbij aanwezig te zijn: 

we zien u graag!  

 

Uitgiftepunt de Uitkomst 

 

Regelmatig staan er leuke artikelen in de Uitkomst van onze school. Ook 

horen wij van ouders dat de Uitkomst niet bij hun wordt bezorgd. Zo mist u 

al het interessante lokale nieuws….Superjammer natuurlijk en daarom 

hebben wij met de Uitkomst afgesproken dat wij voortaan een soort 

afgiftepunt zijn. In de centrale hal vindt u daarom ook de Uitkomst in 

het folderrek.  

 

Belangrijke data  

 
12 september   OR vergadering 

13 september   NIO en PMT- K groep 8 

20 september   MR vergadering 

20-21 september  Edith afwezig i.v.m. Directieoverleg 2-daagse 

26 september   Jaarvergadering 

27 en 29 september  Lesobservaties OBD spelling groepen 3-8 

28 september   Start actie Kinderpostzegels 

30 september   Afsluiting muzieklessen Artiance 

3 oktober   Start thema GiGaGroen 

4 oktober   Gastles Energy Challenges groep 7-8 

5 oktober   Start Kinderboekenweek 



 

5 oktober   Dag van de Leerkracht 

7 oktober   Kermisspelletjes-middag en aansluitend 

Kinderplaybackshow in De Vriendschap 

11 oktober   Gastles Energy Challenges groep 7-8 

12 oktober   Voorleesochtend  peuters en groep 1-2 

17-21 oktober   Herfstvakantie 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


