14 november 2022

Dag allemaal,

De gezelligste periode van het schooljaar is aangebroken (en de drukste..).
Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen hun lampion geshowd in de kerk en
hebben we met elkaar flink gezongen.

Zelfs de aanwezige vaders, moeders,
verzorgers, opa’s en oma’s hebben we
horen meezingen. ’s Avonds was het
gelukkig droog, dus hopen we dat het een gezellige avond is geweest. En
dan kwam zaterdag Sinterklaas nog in het land. Na een week vol spannend
Sinterklaasnieuws op televisie, was het nog even afwachten of en zo ja,
hoe sinterklaas naar ons land zou komen. Een unieke gebeurtenis, de
goedheiligman bleek ook zijn vliegbrevet te hebben en met zijn eigen
vliegtuig de oversteek te hebben gemaakt…Het beloven weer spannende
weken te worden!

Invalproblematiek
Zoals u wellicht heeft gelezen in de media, heeft het onderwijs te maken
met een groot tekort aan personeel. Dit is ook het geval binnen ons
bestuur, de ISOB. Gelukkig hebben we tot nu toe alle problemen kunnen
oplossen, maar dit is geen garantie voor de toekomst. Als er een leerkracht

ziek is, kunnen wij in onze ISOB-invalpool kijken of er vervanging
beschikbaar is. Daarnaast hebben we gelukkig onze eigen teamleden die
vaak bereid zijn om een dagje extra te werken. Toch kan het voorkomen
dat er geen vervanging beschikbaar is. In dat geval zullen wij u helaas
moeten vragen uw kind die dag(en) thuis te houden. Wij hopen natuurlijk
dat dit niet nodig zal zijn en doen er alles aan om dit te voorkomen.

Oproepje 2!
In Driehuizen en omliggende dorpen wordt het oud papier opgehaald door
verschillende vrijwilligers. De opbrengsten hiervan worden verdeeld over de
diverse organisaties. Ook OBS De Overhael is een partij in deze. Met deze
extra inkomsten kunnen wij extra activiteiten organiseren, zoals
bijvoorbeeld de muzieklessen van
de muziekdocenten van Artiance in
het begin van het schooljaar. Wij
zijn op zoek naar 1 of 2
vrijwilligers die namens de
school willen helpen met het
oud papier ophalen. Het vraagt
jaarlijks één zaterdagochtend van
uw tijd. Aanmelden kan met een berichtje naar juf Edith 

Boeken en puzzels..
In de hal, bij het lokaal van groep 3-4, staat onze “zwerfboekenkast”. Voor
kinderen en ouders vindt u hier boeken en puzzels die u kunt meenemen.
De boeken en puzzels zijn afkomstig van ander ouders. Dus: neem gerust
eens iets mee en stop er eens iets in!

Nieuws van de MR
Tijdens de afgelopen jaarvergadering is er een oproepje gedaan voor
kandidaten voor de MR, vanwege het aanstaande vertrek van onze
voorzitter Rob Oudman per 1 september. Inmiddels het Egbert Krop zich
gemeld als kandidaat-lid. Egbert heeft drie kinderen bij ons op school en is
tevens lid van de Stichting Vrienden van de Overhael (SVO). We zijn erg

blij met zijn aanmelding en inmiddels heeft Egbert ook een MR vergadering
bijgewoond. Als er ouders zijn die zich ook graag willen melden voor de
MR, dan kunt u dit melden bij Rob Oudman, onze voorzitter.
(oudman39@gmail.com). Als er zich deze week geen tegenkandidaat heeft
gemeld, zullen wij Egbert als MR-lid aanstellen per 1 september 2023.

Sintviering 5 december

Het Sinterklaasfeest op maandag 5 december is zoals ieder jaar een
prachtige gebeurtenis met veel zingen, gedichten, een verrassende
ontvangst en veel gekkigheid! Tijdens het gezamenlijke gedeelte
in de kerk tot 9:30 uur zijn alle ouders, eventueel met kleine
kinderen van harte welkom. Hierna gaan alle groepen hun eigen
feest vieren. De kinderen van groep 1-4 blijven dan in de kerk met de
Sint en zijn Pieten. De leerlingen van groep 5-8 gaan dan naar hun
eigen lokaal om met elkaar te genieten van de prachtig zelfgemaakte
surprises en gedichten. Ouders (zonder kleine kinderen) zijn ook
hierbij van harte welkom. Dit geldt voor alle groepen.

Surprises groep 5-8
Ieder jaar worden er door de kinderen van groep 5-8 (wellicht met
wat hulp van ouders ) de prachtigste creaties gemaakt. We willen
u vragen de surprises, verpakt in een vuilniszak, op maandag 5
liefst voor 8:30 uur in te leveren. De leerkrachten maken er op

dan een mooie tentoonstelling van, zodat iedereen de surprises kan
bewonderen.

Belangrijke data
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

1 december

Schoolschaatsen les 1 groep 7-8

1 december

voorlopig laatste werkdag juf Amanda

5 december

Sinterklaasfeest. Tot 9:30 uur alle
belangstellenden van harte welkom!

8 december

Schoolschaatsen les 2 groep 7-8

13 december

Kerstknutselmiddag

14 december

Schoolbezoek voorzitter AVS (Algemene
Vereniging van Schoolleiders) Karin Strauss

15 december

schoolschaatsen les 3 groep 7-8

21 december

Kerstmusical in de kerk. Alle leerlingen
hebben hierin een (kleine) rol. De optredens
zijn om 11:00 en 19:00 uur.

22 decmber

Dag van de Hulpvaardigheid

22 december

Schoolschaatsen les 4 groep 7-8

23 december

Kerstbrunch in de kerk, school uit om

13:00 uur, start Kerstvakantie
9 januari

eerste schooldag van 2023

Met vriendelijke groet namens het gehele team,
Edith Hoegen

