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Belangrijke data
Maandag 6 mei
Dinsdag 7 mei
Woensdag 8 t/m vrijdag 10 mei
Dinsdag 14 mei
Donderdag 16 mei
Donderdag 23 mei
Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei

Weer naar school
schoolfotograaf
Schoolkamp groep 7/8
Themaonderzoek onderwijsinspectie
Verjaardag juf Nienke
Stemlokaal
Hemelvaart en vrij!

Weer naar school
Maandag 6 mei zit het er weer op… wij hopen dat iedereen van
een heerlijke vakantie heeft genoten! Wij hebben er in ieder
geval weer zin in!
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.
Schoolkamp naar Texel
Van woensdag 8 t/m vrijdag 10 mei gaat groep 7/8 op kamp naar Texel. Wij wensen de klas en de
begeleiders een geweldige tijd toe!
Themaonderzoek onderwijsinspectie
Dinsdag 14 mei bezoekt de onderwijsinspectie obs De Overhaal voor een themaonderzoek. Zij
bezoeken ons in het kader van het thema-onderzoek Passend Onderwijs. Het bezoek van de inspectie
aan De Overhaal maakt deel uit van een landelijk onderzoek dat wordt gedaan. De resultaten hiervan
zullen een bijdrage leveren aan de jaarlijkse uitgave van ‘De staat van het onderwijs’.
De inspectie zal vooral in gesprek zijn met Sacha/Marieke (Intern Begeleider/Schoolleider) en met de
leerkrachten van de groepen. Aan het einde van het bezoek zullen wij een terugkoppeling krijgen.
Van dit onderzoek wordt geen schoolrapportage gemaakt omdat het onderzoek dus onderdeel is van
een groter onderzoek.
We hebben ons goed voorbereid en willen graag laten zien welke stappen wij hebben gemaakt in
onze onderwijsontwikkeling!
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Verjaardagen
Hieper de piep! Op donderdag 16 mei is juf Nienke jarig!
Stemlokaal
Donderdag 23 mei zijn de Europese verkiezingen. Obs De
Overhaal zal deze dag gebruikt worden als stemlokaal.

Hemelvaart en vrij
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei zijn alle kinderen van De Overhaal vrij!
Bodemonderzoek
In veel stedelijke gebieden in Nederland is door eeuwenlang gebruik lood in de bodem gekomen.
Lood kan, bij kinderen van 0 tot 6 jaar, een nadelig effect hebben op het leervermogen. Jonge
kinderen kunnen tijdens het buitenspelen lood binnenkrijgen. Daarom zijn, op initiatief van de
provincie, alle speelplaatsen in Noord-Holland onderzocht. Als er plekken zijn waar een verhoogd
gehalte lood in de grond zit, zijn er maatregelen nodig die blootstelling met de grond beperken.
Ook op het schoolplein van De Overhaal heeft een bodemonderzoek naar de aanwezigheid van lood
plaatsgevonden. Het onderzoek wijst uit dat er geen verhoogd gehalte lood aanwezig is. Voor deze
speelplaats zijn dan ook geen verdere maatregelen noodzakelijk.
Tips
Het onderzoek, dat onlangs is uitgevoerd, richtte zich enkel op speeltuinen. Wilt u er zeker van zijn
dat uw kind elders niet via hand-mond-contact lood binnenkrijgt, dan bieden wij u een aantal tips.
Tips die ook waardevol zijn wanneer u bijvoorbeeld een moestuin heeft.
· Laat kinderen hun handen wassen na het buitenspelen.
· Voorkom het inlopen van grond in uw huis.
· Was de aarde van zelfgekweekte groenten en fruit zorgvuldig
af.
· Kweek groente en fruit in plantenbakken met schone grond
(potgrond of tuinaarde).
Meer informatie
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen met Omgevingsdienst IJmond via
telefoonnummer 0251 – 26 38 63. Kijk voor meer informatie
over lood in de bodem op de websites van de Omgevingsdienst
IJmond (www.odijmond.nl/lood) en de GGD ZaanstreekWaterland (www.ggdzw.nl).
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