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Belangrijke data
Maandag 3 februari
Maandag 3 februari
Woensdag 5 en 26 februari
Donderdag 6 februari
Vrijdag 7 februari
Vanaf maandag 3 februari
Maandag 10 februari
Donderdag 13 februari
Vrijdag 14 februari
Maandag 17 t/m vrijdag 21 februari
Maandag 24 februari

Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk
Schoolbezoek wethouder
Luizencontrole
Groep 7/8 naar voorstelling in De Purmaryn
Juf Lobke vrij
10 minuten gesprekken
Groep 5/6 naar voorstelling in De Purmaryn
Rapporten mee naar huis (groep 3 t/m 8)
Muziekvoorstelling groep 5/6
Voorjaarsvakantie
Weer naar school

Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk
Nienke Worrell, schoolmaatschappelijk werkster, heeft inloopspreekuur op onze school op:
Maandag 3 februari 8.30- 10.00 uur
Voor al uw vragen over:
- opvoeding;
- het gedrag van uw kind;
- gedragstrainingen;
- en alle andere vragen op maatschappelijk gebied.
Schoolbezoek wethouder onderwijs
Maandag 3 februari bezoekt wethouder ten Have obs De Overhaal. Een eerdere afspraak in januari
ging niet door.
Luizencontrole
Woensdagochtend 5 februari en 26 februari is er luizencontrole!
Groep 7/8 naar het theater
Op donderdagochtend 6 februari om 11 uur bezoeken de kinderen van groep 7/8 de voorstelling
‘Raps’ n Taps’ van Maple Swank in theater De Purmaryn in Purmerend. Maple Swank is een super
energiek duo, ontstaan vanuit de magische ontmoeting tussen rap en tapdancing. Andy en Janice
nemen je mee op een onvergetelijke reis langs rap, zang, tapdans, beatbox en FUN! De voorstelling
‘Raps ‘n Taps’ is een boei-ende samensmelting vol muziek en dans. Geen opnamestudio nodig, en
ook geen instrumenten! Andy en Janice laten zien hoe makkelijk muziek gemaakt kan worden ... met
alleen gebruik van FANTASIE! Meer informatie over vervoer naar en van Purmerend ontvangt u via
het ouderportaal.
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Vrije dag
Op vrijdag 7 februari is juf Lobke vrij. Juf Marieke staat deze dag voor
groep 7/8.
Rapportbesprekingen
Vanaf 3 februari zullen de rapportbesprekingen (10 minuten)
plaatsvinden. De gesprekken zullen op verschillende momenten
plaatsvinden. U kunt zich voor deze gesprekken inschrijven via het ouderportaal. Op deze manier
kunt u zelf een moment/momenten plannen die u goed uitkomt/uitkomen. De intekenlijsten voor de
gesprekken van groep 1/2 hangen bij de deur van de klas.
Groep 5/6 naar het theater
Op maandagochtend 10 februari om 11 uur bezoeken de kinderen van groep 5/6 de voorstelling ‘Zeg
het met Muziek’ van Diedrie in theater De Purmaryn in Purmerend. Muziek is een taal die iedereen
spreekt en verstaat! Daarom zegt DieDrie alles met muziek. Alles? Nou ja, dat valt nog niet mee,
maar de mannen van DieDrie proberen het wel. Kun je een broodje kaas bestellen met een talkingdrum? Hoe veelzeggend is een ringtone? Kan een postduif swingen en hoe zing je in geheimtaal?
Meer informatie over vervoer naar en van Purmerend ontvangt u via het ouderportaal.
Rapporten
Donderdag 13 februari krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis.
Muziekvoorstelling groep 5/6
De afgelopen maanden hebben de leerlingen uit groep 5/6 hard geoefend op het bespelen van de
instrumenten tijdens de muzieklessen op vrijdagmiddag. Vrijdag 14 februari geven zij vanaf 15.00 uur
een concert en zijn alle belangstellenden uitgenodigd om te komen kijken en luisteren.
Vakantie
Van maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari is het
voorjaarsvakantie. Veel plezier allemaal!
Weer naar school
We beginnen allemaal weer uitgerust op maandag 24 februari!
Les Water, Land en Dijken
Maandagochtend 25 februari komt Douwe Tadema van Water, Land en Dijken, sterke
plattelandsnatuur een speciale les geven aan de kinderen van groep 5/6. In april zal de klas samen
met Douwe een bezoek brengen aan een boerderij om nog meer te weten te komen en te leren over
onze mooie leefomgeving.
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Verzetten juffendag
Ook dit schooljaar wil het team van De Overhaal gezamenlijk hun verjaardag vieren met een groot
feest voor de hele school. We hadden dit feest gepland op woensdag 18 maart. Dan is het echter ook
Boomfeestdag en de leerlingen van groep 3/4 zijn uitgenodigd om een boom in Zuiderwoude te
planten. We hebben onze juffendag verzet naar woensdag 1 april.
Inschrijvingen nieuwe leerlingen
Het lijkt misschien nog ver weg, maar nu zijn we al bezig met de planning voor volgend schooljaar.
Daarbij is het voor ons van belang om te weten hoeveel leerlingen er zullen instromen in de school.
We willen de ouders van nieuwe leerlingen verzoeken om de kinderen zo spoedig mogelijk in te
schrijven. Voor de indeling van de klassen spelen leerling-prognoses een belangrijke rol. Daarom
willen we graag weten welke peuters in de toekomst onze school zullen gaan bezoeken. Ook deze
kinderen kunnen alvast ingeschreven worden.

