MAANDBRIEF 6
FEBRUARI

12 t/m 22 februari

Rapportgesprekken

22 februari

Rapport mee

23 februari

Studiedag

23 februari

Nieuwsbrief

26 februari t/m 2 maart

Voorjaarsvakantie

12

Rapportges prekken
De komende periode zullen voor de groepen 3 t/m 8 de rapportgesprekken plaats gaan vinden. De
afspraken voor de rapportgesprekken zullen via ouderportaal lopen. De leerkracht zal hierin data en
tijden open zetten waar u als ouder op kan intekenen.
Nieuws vanuit de Ouderraad
Het geld dat opgehaald is bij de koek en zopie tijdens het Kerstdiner, is door de ouderraad geschonken
aan de school voor het groene schoolplein.
Ouderbijdrage
Als school vragen wij van alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar is
voor de school onmisbaar. Dit is voor kalenderjaar 2018. De ouderbijdrage komt ten goede van:
Sinterklaas, Kerst, Pasen, culturele activiteiten en excursies, de werkweek naar Texel, sportdagen, het
afscheid van groep 8, het verjaardagsfeest en ouderbedankochtend.
Natuurlijk is het een vrijwillige bijdrage, maar u zult het met ons eens zijn als we in alle redelijkheid
mogen verwachten dat u de kosten van bovenstaande niet op de schouders van andere ouders laten
rusten. Het zou jammer zijn als bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden door gebrek aan
financiële middelen en er kinderen uitgesloten moeten worden van deelname aan schoolreisjes en
festiviteiten. Indien u niet wilt of kunt betalen, verzoeken wij u om te mailen naar or.overbos@gmail.com.

De bijdrage voor dit kalenderjaar (2018) is door de oudergeleding van de MR per kind vastgesteld op:
Groep 1 t/m 7: 55,00 euro
Groep 8: 220,00 euro
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL63RABO0304741396 t.n.v. OBS Het Overbos
Schoolfonds.
Vermeldt u a.u.b. de naam van het kind waarvoor de bijdrage geldt en de groep.
Bij voorbaat dank!
OBS Het Overbos Schoolfonds
Schoolvakanties 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

20 okt. t/m 28 okt.
22 dec. t/m 6 jan.
23 febr. t/m 3 maart
19 april t/m 22 april
23 april t/m 5 mei
30 mei t/m 2 juni
10 juni
20 juli t/m 1 september

Nieuwe digiborden
Op woensdag 17 en donderdag 18 januari zijn de nieuwe C Touch borden geïnstalleerd. Dit vroeg wel
wat improvisatie bij het lesprogramma en de locatie waar er les gegeven wordt. Gelukkig zijn de
leerkrachten en leerlingen van Het Overbos heel creatief in het bedenken van oplossingen en kunnen we
nu genieten van een mooi, nieuw, goedwerkend bord.
Engels e les van Sarah Johns on
Sinds een aantal weken verzorgt Sarah Johnson (een native speaker) in de groepen 3 t/m 8 eenmaal per
week een Engelse les. Zij doet deze lessen geheel in het Engels, waarbij de leerkracht ondersteunt en
vertaalt waar nodig. Sarah sluit haar lessen aan op de methode. Naast de les van Sarah geven de
leerkrachten ook nog de lessen Engels vanuit de methode.
De leerlingen zijn heel enthousiast over de lessen gegeven door Sarah.

Activite ite n in de Me ande r tijde ns de
voor jaar svak antie

