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Belangrijke data
Zondag 1 maart
Dinsdag 3 maart
Woensdag 4 maart
Vrijdag 6 en vrijdag 20 maart
Dinsdag 17 maart
Woensdag 18 maart
Maandag 23 maart
Woensdag 25 maart
Maandag 23 t/m vrijdag 27 maart
Maandag 30 maart

Verjaardag meester Roel
Groep 4/5/6 naar het museum
Schoolvoetbaltoernooi groep 8
Juf Lobke vrij
Achterbanbijeenkomst GMR
Boomfeestdag
Voorstelling groep 1/2 Purmaryn
Luizencontrole
Studiereis Marieke
Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk

Hieper de piep!
Zondag 1 maart is onze sportieve meester Roel jarig. Wij wensen hem een gezellige verjaardag!
Naar het museum
In het kader van het IPC-thema ‘Jong en Oud’ bezoeken de kinderen van groep 4/5/6 op
dinsdagochtend 3 maart het museum van de 20ste eeuw in Hoorn. Hier zullen zij een speciaal
educatief programma volgen.
De kinderen uit groep 3 worden deze ochtend liefdevol opgevangen door juf Ada in groep 1/2. Meer
informatie over het uitje is al eerder gedeeld in het ouderportaal. Wij zijn
alle ouders die deze ochtend willen rijden ontzettend dankbaar en
wensen iedereen veel plezier!
Schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 4 maart organiseert de gemeente Waterland een
schoolvoetbaltoernooi in gymzaal ’t Spil in Monnickendam. Wij wensen
onze teams en hun begeleiders een heel leuk en sportief toernooi!
Juf Lobke vrij
Vrijdag 6 maart en vrijdag 20 maart is juf Lobke vrij. Marieke staat deze dagen voor groep 7/8.
Achterbanbijeenkomst
Op dinsdag 17 maart is er een achterbanbijeenkomst van de GMR van OPSPOOR. Directies,
leerkrachten, MR-leden en geïnteresseerde ouders zijn uitgenodigd om mee te denken en te praten
over toekomstgericht onderwijs. Een uitnodiging voor deze avond vindt u als bijlage bij deze
nieuwsbrief.
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Boomfeestdag
Woensdag 18 maart is de Nationale Boomfeestdag. De leerlingen van groep 3/4 zijn door de
gemeente Waterland uitgenodigd om een boom in Zuiderwoude te planten. Wij wensen hen een
leuke ochtend!
Voorstelling groep 1/2 in theater De Purmaryn
Maandagochtend 23 maart bezoeken de kinderen van groep 1/2 de muziekvoorstelling ‘De Nieuwe
Kleren van de Keizer’. Meer informatie over de voorstelling ontvangt u in het ouderportaal of via het
prikbord bij de ingang van het klaslokaal. Wij wensen de kinderen veel plezier in het theater!
Luizencontrole
Woendag 25 maart is er luizencontrole! Wij danken ons trouwe luizen-pluis-team voor alle hulp!
Studiereis Marieke
Van zondag 21 t/m vrijdag 27 maart is Marieke afwezig ivm een studiereis naar Finland. Samen met
25 andere directeuren van OPSPOOR zal zij scholen bezoeken/ in gesprek gaan met schoolleiders en
leerkrachten en zich bezig houden met een actieonderzoek.
Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk
Nienke Worrell, schoolmaatschappelijk werkster, heeft
inloopspreekuur op onze school op:
Maandag 30 maart van 8.30- 10.00 uur
Voor al uw vragen over:
- opvoeding;
- het gedrag van uw kind;
- gedragstrainingen;
- en alle andere vragen op maatschappelijk gebied.
Detachering juf Sacha
Vanaf heden zal juf Sacha iedere maandagochtend werkzaam zijn als leerkracht van de
bovenschoolse Plusklas Vostok in Purmerend. Zij is pas maandagmiddag rond lunchtijd weer op De
Overhaal. Sacha volgt een opleiding tot specialist Hoogbegaafdheid, dus dit is voor haar een mooie
kans! Omdat Sacha een ochtend minder op school aanwezig is, zal juf Melissa wat vaker op school
zijn. Zij werkt nu ook op maandag en dinsdagmiddag als onderwijsassistent op De Overhaal.
Stagiaire
Tot de meivakantie zal Amber van Ginkel iedere maandag stage lopen op obs De Overhaal. Amber is
student aan de Pabo en woont in Avenhorn. We hopen dat Amber een fijne toekomst tegemoet gaat
in het mooie onderwijs!
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Hulpouders gevraagd voor de Koningsspelen
Ook dit jaar hebben wij ons ingeschreven voor de Nationale Koningsspelen op vrijdag 17 april, een
sportdag waar meer dan een miljoen kinderen op 5400 basisscholen aan meedoen. Wij zijn voor deze
dag op zoek naar ouders die ons de hele ochtend willen helpen met: het organiseren van het
koningsontbijt, het klaarzetten van de spelletjes en het begeleiden van groepjes. U kunt zich opgeven
bij Marieke (ook te bereiken op m.baans@obsdeoverhaal.nl) of natuurlijk bij de leerkracht van uw
kind.
Kinderburgemeester
Dankzij een vorig jaar unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad is de gemeente Waterland nu
naarstig op zoek naar haar eerste kinderburgemeester. Alle tien basisscholen in Waterland zijn betrokken bij
de aanstaande verkiezing en gevraagd om één kandidaat kinderburgemeester én een jurylid per school af te
vaardigen. Namens De Overhaal heeft Damian Prijs uit groep 7 zich beschikbaar gesteld en is Lucy Rogaar
jurylid.
Met het instellen van de functie van kinderburgemeester verwacht de gemeente dat kinderen een
sterkere band krijgen met de gemeente en de Waterlande samenleving, maar ook andersom is het
doel meer betrokkenheid van de gemeente(politiek) bij de ideeën en (be)leefwereld van de jeugd.
Op vrijdagavond 28 februari (dus net na het verschijnen van deze nieuwsbrief) wordt de uitslag
bekend gemaakt en weten we wie de Kinderburgemeester van Waterland is.
Wij kijken terug op een leuke en leerzame periode en duimen natuurlijk heel hard dat Damian
verkozen wordt!

