31 0ktober 2022

Dag allemaal,
Na een heerlijke herfstvakantie met prachtig weer, zijn we begonnen aan
de laatste periode van 2022. De komende weken werken we toe naar de
feestmaanden vol beregezellige feestdagen en activiteiten. We beginnen
met het maken van de lampionnen, de kerstmusical is al besteld en ook de
voorbereidingen voor het grote Sinterklaasfeest zijn alweer opgestart.

Het team bereidt de eerste leerlingbespreking voor, waarin we vooral de
sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen bespreken. Hiervoor
gebruiken we diverse instrumenten, waaronder een leerlingvragenlijst voor
de leerlingen van groep 5-8. Na de leerlingbespreking kunnen we de
rapporten gaan maken en daarna nodigen we u weer uit, in de week van
14-18 november om hier samen naar te kijken tijdens de contactavonden.
Vorig jaar zijn we gestart met het mede-uitnodigen van de leerlingen van
groep 5-8 bij dit eerste rapportgesprek. Dit doen we ook deze keer.

Hulpouders gezocht!!
Het team van OBS De Overhael is erg blij met alle hulp die wij bij
allerhande activiteiten ontvangen. Ook voor het schoonmaken van onze
gymzaal zijn wij afhankelijk van u. De gemeente heeft namelijk de gymzaal
in Grootschermer aangewezen als gymmogelijkheid voor onze school.
Omdat dit zou betekenen dat wij op de fiets, met auto’s of met een (hele
dure) bus naar Grootschermer zouden moeten, proberen we dit te
vermijden. De reistijd immers is dan zo lang, dat er nog maar tijd overblijft
om 1 keer in de week te gymmen, of een ander vak te laten vervallen. De
kerk wordt onderhouden door leden van de Driehuizer Gemeenschap (DG).
Er is een rooster waarop diverse ouders 1 keer in de 2 jaar een maand
lang (en dan 1 keer per week) de kerk schoonmaken. Dat betekent dus
4 keer in de 2 jaar. Om dit rooster zo te houden zijn we nog op zoek

naar ouders/verzorgers die bereid zijn om hierbij te helpen. We zijn u
eeuwig dankbaar !

Oproepje!
Na iedere vakantie willen we graag alle leerlingen controleren op hoofdluis.
Voor de leerlingen, voor ons en voor u een fijn idee. We zijn nog op zoek
naar een aantal ouders die ons hierbij willen helpen. Het vraagt 6 keer
per jaar 20/30 minuten van uw tijd, bij aanvang van de schooldag.

Wat een feest!
Afgelopen schooljaar heeft de SVO (Vrienden van de Overhael) weer
een adopt-a-laptop-actie georganiseerd.
Ouders en/of grootouders ‘adopteren’ als het ware een laptop voor de
kinderen. Dat betekent dat zij in 5 jaar 1 laptop sponsoren via de SVO. Op

deze manier zijn er in alle klassen momenteel voldoende laptops voor de
leerligen om te oefenen met de aangeleerde lesstof. Omdat we vanuit het
Rijk hier onvoldoende middelen voor ontvangen, zijn wij als school heel erg
blij met deze actie! Ook dit jaar zal de SVO weer een beroep op u willen
doen om het laptop-bestand op niveau te houden. Voor ons een
fanstastische actie, waar wij u iedere dag weer dankbaar voor zijn!

Belangrijke data
2 november

terugkommiddag oud-groep 8

3 november

schoolschaatsen groep 5-6 les 1

10 november

schoolschaatsen les 2 groep 5-6

11 november

Sint Maarten, om 14:30 uur proberen we alle

lampionnen uit in de kerk, zingen de mooiste liedjes en ontvangen (van de
Ouderraad) de eerste traktatie. U bent hierbij van harte welkom!
14-18 november

contactmiddagen en –avonden

16 november

Studiemiddag executieve functies groep 1-4

17 november

schoolschaatsen les 3 groep 5-6

18 november

op bezoek bij het Pietendorp in het

Zuiderzeemuseum groep 1-4!
24 november

Schoolschaatsen les 4 groep 5-6

Met vriendelijke groet namens het gehele team,
Edith Hoegen

