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Belangrijke data
Maandag 1 april
Woensdag 3 april
donderdag 4 april
Vrijdag 12 april
Dinsdag 16 en woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
Vrijdag 3 mei
Dinsdag 7 mei

Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk
werk
Juffendag
Theoretisch verkeersexamen groep 7/8
Koningsspelen
Cito eindtoets groep 8
Paaslunch op school
Groep 5/6 naar de boerderij
Goede Vrijdag
Meivakantie
Verjaardag juf Netty
Schoolfotograaf

Inloop spreekuur Schoolmaatschappelijkwerk
Nienke Worrell, schoolmaatschappelijkwerkster, heeft inloopspreekuur op onze school op:
Maandag 1 april
8.30- 10.00 uur
Voor al uw vragen over:
opvoeding;
het gedrag van uw kind;
gedragstrainingen;
en alle andere vragen op maatschappelijk gebied.
Juffendag
Dit schooljaar zal het team van obs De Overhaal gezamenlijk een
verjaardag vieren. Op woensdag 3 april mogen alle kinderen
verkleed naar school komen en organiseren we een knalfeest!
We hebben er nu al zin in…
Theoretisch verkeersexamen
Op donderdag 4 april doen de kinderen uit groep 7/8 mee aan
het landelijke theoretische verkeersexamen. Wij wensen alle
kinderen veel succes!
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Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zal ook onze school meedoen aan de
Koningsspelen!
Deze dag beginnen alle leerlingen met een gezamenlijk (en
gesponsord) ontbijt.
Rond de klok van 9.15 uur zullen we beginnen met de
sportactiviteiten en spelletjes. Deze spelletjes duren ongeveer tot
12.30 uur. De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen dan lekker van
het weekend genieten. De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen ’s
middags nog gezellig op school doorbrengen.
We hebben uw hulp hierbij weer hard nodig! Wilt u helpen met het klaarzetten van de
spelletjes? Dan kunt u zich opgeven!! Dit wilt u niet missen!
CITO Eindtoets groep 8
Alle leerlingen in groep 8 maken in april 2019 een verplichte eindtoets. Op dinsdag 16 en
woensdag 17 april maken onze leerlingen de Cito Eindtoets. De Centrale Eindtoets toetst wat
de leerlingen in acht jaar hebben geleerd. Zij hoeven er dus niet speciaal voor te leren. De
Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal, rekenen en
wereldoriëntatie. Vorig schooljaar maakten alle kinderen de toets digitaal, deze toets wordt
echter niet meer aangeboden en dus maken we de toets dit jaar gewoon weer op papier.
Wij wensen alle kinderen uit groep 8 veel succes bij het maken van deze toets!
Groep 5/6 naar de boerderij
Donderdag 18 april gaat groep 5/6 op bezoek bij een boerderij in Katwoude. De groep wordt
-net als vorig schooljaar- in tweeën verdeeld. Een deel van de groep gaat samen met Douwe
met de verrekijker in de hand op zoek naar weidevogels en het andere deel gaat met de
boerin de stallen in. Vervolgens wisselen de groepen.
Laarzen of stevige schoenen die vies mogen worden zijn een must deze dag. Daarnaast
adviseert Douwe warme kleding te dragen wanneer de zon niet schijnt, vanwege de tocht in
de stallen.
Let op: Wij vertrekken deze ochtend om 10 over half 9 richting Katwoude, zorg dat uw kind
op tijd op school is.
Wij zoeken voor deze ochtend nog ouders die willen rijden. Uiteraard zijn deze hulpouders
ook van harte welkom op de boerderij. We rijden rond half 11 weer terug naar school.
Opgeven kan via het ouderportaal bij juf Sacha.
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Paaslunch
Donderdag 18 april organiseert het team van de overblijf
samen met de ouderraad een Paaslunch voor alle kinderen. Het
zou leuk zijn als alle kinderen deze middag ‘overblijven’.
De kinderen hoeven voor dit lunchmoment geen eten en
drinken mee naar school te nemen.
Goede Vrijdag
Vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag en zijn alle leerlingen vrij!
Vakantie
Van maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei is het meivakantie. Wij wensen iedereen een
heerlijke vakantie en hopen alle leerlingen weer te zien op maandag 6 mei.
Verjaardag juf Netty
Op vrijdag 3 mei is juf Netty jarig… wij wensen haar een heel feestelijke dag toe!
Nieuwsbrief mei
De (korte) nieuwsbrief van mei zal in verband met de meivakantie verschijnen in de week
van 6 mei.
Schoolfotograaf
Trek dinsdag 7 mei je mooiste kleding aan en oefen je
glimlach alvast voor de spiegel, want dan komt de
schoolfotograaf!! Gedurende de hele ochtend worden er
portretfoto’s gemaakt van de kinderen en gaan de kinderen
op de klassenfoto….Smile!!
Broertjes en zusjes die niet op school zitten, mogen vanaf
11.30 uur komen.

