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Belangrijke data
Maandag 6 januari
Donderdag 9 januari
Maandag 13 januari
Woensdag 15 januari
Maandag 20 januari
Donderdag 23 januari
Vrijdag 24 januari
Vrijdag 31 januari

Weer naar school!
Mad Science show
Bezoek wethouder Onderwijs
Luizencontrole
Groep 3/4 naar voorstelling in De Purmaryn
Bezoek Jozua Douglas
Lobke dag vrij
Muziek optreden van groep 5/6

Gelukkig Nieuwjaar!
Wij wensen alle kinderen en ouders een ontzettend gelukkig 2020!
Laten we er met elkaar een geweldig jaar van maken!!
Terugblik
Met heel erg veel plezier kijken wij terug op een sfeervolle
decembermaand; een gezellig sinterklaasfeest en een heerlijke
kersttijd, met als afsluiting een smaakvol kerstdiner!
Wij willen graag alle ouders bedanken die dit voor ons mogelijk
hebben gemaakt!
Wetenschaps en techniek lessen
Na een knallende aftrap met een
spectaculaire Mad Science show op
donderdag 9 januari, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich weer opgeven
voor de naschoolse wetenschap en techniek cursus.
De cursus is op woensdag om 14:15, vanaf 5-2-2019 op basisschool de
Gouwzee in Monnickendam. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week 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 de show op donderdag 9 januari krijgen de kinderen de inschrijfinformatie mee naar huis. Per
groep kunnen er 15 - 24 kinderen mee doen. Bij minder aanmeldingen gaat de cursus niet door. Bij
voldoende inschrijvingen (30+) start er een tweede groep.
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Inschrijven kan t/m 21 januari. Nu al nieuwsgierig of
inschrijven? Kijk dan op nederland.madscience.org Er is een
speciaal inschrijfformulier voor kinderen van De Overhaal.
Bezoek wethouder
Maandag 13 januari bezoekt de wethouder van onderwijs obs De
Overhaal voor een werkbezoek.
Luizencontrole
Woensdag 15 januari is er weer luizencontrole!
Voorstelling groep 3/4
Maandagochtend 20 januari bezoeken de kinderen van groep 3/4
de voorstelling ‘Het Boompje’ in theater De Purmaryn. De voorstelling is gebaseerd op een oud
gedicht van Friedrich Rückert: Vom Baümlein, das andere Blätter hat gewollt(1813), en het daarop
geïnspireerde prentenboek Het Boompje van Loek Koopmans (uitgeverij Christofoor, 2008). De
Utrechtse dichter en (jeugd)librettist Ruben van Gogh maakte voor muziekgezelschap Alle Hoeken
van de Kamermuziek van dit tijdloze verhaal een hedendaagse, poëtische en grappige versie, voor de
allerkleinste operabezoekers. Bastiaan Woltjer schreef hier sfeervolle en tegendraadse muziek bij
waarin je de seizoenen hoort verstrijken. En hij bewijst met zijn muziek ook dat een opera kan
swingen!
Meer praktische informatie over de voorstelling wordt via het Ouderportaal gedeeld.
Bezoek van Jozua Douglas voor groep 5 t/m 8
In de derde week van januari vindt de Nationale voorleesweek plaats. Donderdagochtend 23 januari
komt schrijver Jozua Douglas een presentatie geven over zijn boeken. Jozua begon al met schrijven
toen hij zes was. Hij schrijft vooral spannende verhalen en zijn grootste inspiratiebron is dan ook
Roald Dahl.
We hebben deze presentatie te danken aan Kick uit groep 6, die middels een prijsvraag een
schoolbezoek van Jozua heeft gewonnen.
Jozua heeft voorgesteld om vooral boeken van hem mee te nemen naar school, zodat hij deze kan
signeren!
Dagje vrij
Vrijdag 24 januari is juf Lobke een dag vrij. Marieke geeft deze dag les aan groep 7/8.
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Optreden van groep 5/6
De kinderen van groep 5/6 zijn alweer een aantal maanden hard aan het oefenen tijdens hun
instrumentenlessen. Op vrijdag 31 januari om 15 uur worden ouders uitgenodigd om te komen kijken
en luisteren naar hun eigen muziekvoorstelling!
Onderwijsstaking
Zoals u ongetwijfeld hebt kunnen vernemen in de media, zijn er voor donderdag 30 en vrijdag 31
januari onderwijsstakingen aangekondigd. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is het nog niet
duidelijk hoe deze dagen er voor De Overhaal uit komen te zien.
Wij zullen u zo snel mogelijk op te hoogte houden of De Overhaal deze dagen open of gesloten is.
Cito-toetsen
Vanaf de derde week van januari zullen er weer Cito-toetsen gaan plaatsvinden.
Wilt u hier deze periode alstublieft rekening mee houden?
Kijken op het voortgezet onderwijs
Wij maken de ouders en leerlingen van groep 8 erop attent dat de scholen voor Voortgezet
Onderwijs diverse kijk- en meedoe momenten organiseren. Informatie hierover vindt u terug op de
websites van de verschillende scholen.

