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Belangrijke data
Vrijdag 31 mei
Maandag 3 t/m woensdag 5 juni
Maandag 3 juni
Donderdag 6 juni
Vrijdag 7 juni
Maandag 10 juni
Maandag 17 juni
Woensdag 19 juni
Maandag 17 t/m donderdag 20 juni
Donderdag 20 juni
In de week van 24 juni
Maandag 24 juni

Filmopnames in school
Cito Entree groep 7
Les Dode Hoek groep 7/8
Praktijkexamen verkeer groep 7/8
Gymactiviteit leerlingen Hyperion
Tweede Pinksterdag  school gesloten
Gastles EHBO groep 7/8
School Hockey toernooi groep 8
Avondvierdaagse
rapporten mee naar huis
rapportgesprekken
Inloopspreekuur Schoolmaatschappelijk Werk

Filmopnames op De Overhaal
Vrijdag 31 mei (als de school gesloten is) zijn er filmopnames op De Overhaal. De
productiemaatschappij is voor deze opnames nog op zoek naar figuranten. Een flyer is terug te
vinden aan het einde van deze nieuwsbrief.
Cito Entreetoets
Van maandag 3 t/m woensdag 5 juni maken de kinderen van groep 7 de Cito Entreetoets. Wij
wensen de kinderen veel succes!
Dode-hoek les groep 7/8
Maandagmiddag 3 juni komen Otto Scholten en Han van Someren
van Veilig Verkeer Nederland naar De Overhaal om de kinderen
van groep 7/8 een speciale les te geven over de ‘dode hoek’. Voor
de kinderen die volgend schooljaar op de fiets naar het Voortgezet
Onderwijs gaan een zeer belangrijke en nuttige les. Han heeft een
buddyhond en het is noodzakelijk dat hij deze meeneemt. Hij zal
de kinderen hierover vertellen. Ouders van kinderen die zich
zorgen maken om eventuele allergieën kunnen hierover contact opnemen met Marieke.
Praktijkexamen verkeer
Donderdag 6 juni doen alle kinderen uit groep 7 en 8 mee aan het praktijkexamen verkeer in
Monnickendam. De kinderen (en hun ouders) hebben hierover al informatie ontvangen. Wij wensen
alle kinderen veel succes tijdens dit examen!
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Gymactiviteit leerlingen Hyperion Lyceum
Vrijdag 7 juni komt een groepje leerlingen van het Hyperion Lyceum uit Amsterdam om een gym
activiteit voor de kinderen uit de bovenbouw te organiseren. Deze activiteit maakt onderdeel uit van
de verplichte maatschappelijke stage die middelbare scholieren moeten doen.
Tweede Pinksterdag
Maandag 10 juni is het Tweede Pinksterdag en is De Overhaal gesloten.
Avondvierdaagse
Super… de avondvierdaagse komt er weer aan! Van maandag 17 t/m donderdag 20 juni wordt er
weer gewandeld over de mooiste wegen van Waterland. Wij wensen alle deelnemers ontzettend
veel plezier en danken de organisatie voor alle moeite!
EHBO-les groep 7/8
Maandag 17 juni komen docenten van de EHBO Vereniging naar De Overhaal om les te geven aan de
kinderen van groep 7/8. Deze les wordt ons aangeboden door de Rotary Monnickendam. Wij zijn hier
zeer dankbaar voor.
School Hockey Toernooi
Woensdagmiddag 19 juni organiseert de gemeente Waterland een School Hockey Toernooi voor de
kinderen van groep 7/8. Wij wensen onze teams veel plezier en succes!
Rapporten mee naar huis
Op donderdag 20 juni krijgen alle kinderen hun laatste
rapport van dit schooljaar mee naar huis. Mochten er nog
rapporten thuis liggen… wilt u deze dan zo snel mogelijk op
school inleveren?
Inloop spreekuur Schoolmaatschappelijkwerk
Nienke Worrell, schoolmaatschappelijkwerkster, heeft inloopspreekuur op onze school op:
Maandag 24 juni
8.30- 10.00 uur
Voor al uw vragen over:
opvoeding;
het gedrag van uw kind;
gedragstrainingen;
en alle andere vragen op maatschappelijk gebied.
Rapportgesprekken
In de week van 24 juni zullen de rapportavonden gepland worden. U ontvangt hier tegen die tijd
meer informatie over van de leerkrachten.
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Vakantierooster 2019-2020 (regio Noord)
Ons bereiken vragen over het vakantierooster van volgend schooljaar. Wij volgen het vakantierooster
zoals dat door het ministerie wordt vastgesteld, maar streven ernaar om de meivakantie te
verruimen naar 2 weken. Momenteel is nog niet 100% zeker dat dit gaat lukken. Wij verwachten daar
zo snel mogelijk zekerheid over te kunnen geven. Gedurende volgend schooljaar zullen ook
meerdere studiedagen en roostervrije dagen zijn. Deze data ontvangt u van ons aan het einde van
het schooljaar.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag:
Zomervakantie:

19 oktober t/m 27 oktober 2019
21 december 2019 t/m 5 januari 2020
15 februari t/m 23 februari 2020
25 april t/m 3 mei 2020 (nog onder voorbehoud)
21 en 22 mei 2020
1 juni 2019
4 juli t/m 16 augustus 2020

