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Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk
Nienke Worrell, schoolmaatschappelijkwerkster, heeft inloopspreekuur op onze school op:
Maandag 2 december 8.30- 10.00 uur
Voor al uw vragen over:
- opvoeding;
-het gedrag van uw kind;
-gedragstrainingen;
-en alle andere vragen op maatschappelijk gebied.
Gastles schaken
Maandagochtend 2 december komt meester Anton naar De Overhaal om een gastles schaken te
geven aan de kinderen van groep 3/4 en 5/6. Kinderen die dit leuk vinden kunnen zich later
inschrijven voor naschoolse schaaklessen.
Sinterklaasfeest
Woensdag 4 december zal de Goedheiligman samen met zijn Pieten
onze school bezoeken. Wij verheugen ons zeer op deze dag!! De
schooldag duurt voor alle groepen tot 12.30 uur
We zullen (bij goed weer) Sinterklaas en zijn Pieten buiten opwachten.
Daarna zullen alle klassen met elkaar samenkomen in de hal. Hierbij
zijn alle ouders/broertjes en zusjes uitgenodigd om te komen kijken
naar optredens. Daarna zullen wij de rest van het feest in de klassen
vieren. Wij hopen er met elkaar een geweldig feest van te maken!!
Uiteraard wensen wij alle kinderen en ouders een geweldige
Sinterklaastijd toe!

Pietengym
Donderdag 5 december hebben de kinderen vanaf groep 3 Pietengym in ’t Spil. Kinderen die dit leuk
vinden, mogen een Pietenpak aan!
Studio Snugger
Vrijdag 13 december bezoeken de kinderen van groep 5/6 samen met juf Sacha, juf Lobke en juf
Anita de opnames van het televisieprogramma Studio Snugger in Hilversum. Meer informatie over
het bezoek aan de televisiestudio wordt gedeeld in het ouderportaal. Wij wensen de groep een
geweldige ochtend!
Dagje vrij
Vrijdag 13 december is juf Lobke een dagje vrij. Juf Marieke staat deze dag voor groep 7/8.
Luizencontrole
Wilt u woensdag 18 december rekening houden met luizencontrole?
Kerstdiner
Ieder jaar is het weer een bijzondere avond. Met elkaar
kerst vieren en natuurlijk heerlijk eten. Donderdag 19
december van 17.30 tot 18.45 uur is het kerstdiner.
Twee weken voor het kerstdiner zullen er intekenlijsten bij
de klassen hangen, waarop kinderen/ouders kunnen
aangeven wat zij voor (klein) gerecht mee naar school zullen
nemen (u wordt hieraan herinnerd in het ouderportaal).
Op de avond zelf zullen de kinderen in de klassen eten.
Tijdens ons kerstdiner wordt er een borrel voor de ouders
georganiseerd op het schoolplein.
Vanaf 18.45 uur zijn alle ouders welkom in onze hal om naar
de speciale kerstoptredens van de klassen te komen kijken.
Na afloop van de optredens kunnen alle ouders en kinderen gezamenlijk naar huis.
Let op! Alle leerlingen zijn de middag van donderdag 19 december vrij!
Kerstvakantie
Vrijdag 20 december is voor alle klassen de laatste schooldag van het jaar. Alle groepen zijn deze dag
om 12.00 uur vrij. Wij verwachten iedereen weer op maandag 6 januari 2020 op school. Een heel
fijne vakantie allemaal!!

Ouderbijdrage
Denkt u nog aan het overmaken van de vrijwillige Ouderbijdrage? De ouderbijdrage is € 75 per kind
per jaar en kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL48RABO 0310710367
(let op! Dit is een ander rekeningnummer dan de overblijf!)
Contact ouderraad
Onze zeer gedreven ouderraad zorgt ervoor dat feesten en andere
activiteiten tot in de puntjes verzorgd worden. Mocht u ideeën
hebben of om een andere reden contact willen met de leden van de
OR, dan kunt u een mail sturen naar ouderraad@obsdeoverhaal.nl
Technieklessen
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe Mad Science
show op donderdag 9 januari 2020 kunnen leerlingen van groep 3
t/m 8 zich weer inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en
techniekcursus. De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen,
waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder
hebben meegedaan.
De cursus zal vanaf 5 februari 2019 op woensdag om 14:15 uur
gegeven worden. De lessen duren een uur en vinden plaats op obs De Gouwzee, Wilhelminalaan 58,
Monnickendam.
De kinderen die zich opgeven voor deze naschoolse activiteit worden zes weken lang meegenomen
in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema
centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook
iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de Mad Science show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven.

Nieuwsbrief januari
De nieuwsbrief van januari zal in de eerste week na de kerstvakantie (de week van 7 januari) verstuurd
worden!
Een tipje van de sluier voor de ouders van de kinderen uit groep 5/6: vrijdag 31 januari om 15.00 uur geeft
de groep een muziekvoorstelling en kunnen zij laten horen wat zij de afgelopen weken tijdens de
instrumentenlessen hebben geleerd!

Het team van obs De Overhaal wenst alle leerlingen, ouders en verzorgers mooie kerstdagen en een
geweldig 2020!

