
 

MAANDBRIEF 5                                    22 DECEMBER 
 

25 dec t/m 5 jan        Kerstvakantie    

 15 jan  Start afname Cito midden    

 24 jan t/m 3 feb  Nationale Voorleesdagen

 26  jan  Nieuwsbrief

     
Vera nderingen  binnen de s chool va na f ja nua riVera nderingen  binnen de s chool va na f ja nua ri  
Vanaf januari zullen we gaan werken met 3 middenbouw groepen in verband met het aantal leerlingen in deze groepen. Er is dan een groep
3, een groep 3/4 en een  groep 4. Juf Joyce zal de groep 3/4 gaan draaien. Naast juf Annemarieke zal voor 2 dagen een nieuwe leerkracht
komen, namelijk  Rinske de Groot. Zij zal de maandag en dinsdag draaien en Annemariek zal de woensdag, donderdag en vrijdag draaien.
Rinske is donderdagmiddag kennis komen maken met de groep.
Om de leerlingen van 3/4 het contact te laten houden met leeftijdsgenoten, zal groep 1/2 B van juf Sabine verhuizen naar het voorschoolse
lokaal naast groep 1/2 A.
Juf Tara zal de gehele week groep 6 gaan draaien.
Juf Corrie zal in plaats van extra ondersteuning in groep 3 en 4 nu  extra ondersteuning  aan leerlingen gaan geven door de gehele
school op donderdag en vrijdag. 
De voorschoolse opvang zal voortaan in de aula van de school zijn. 

Even voors t ellenEven voors t ellen 
Mijn naam is Rinske de Groot, ik ben 22 jaar en ik woon in Heenvliet. Afgelopen half jaar heb ik  met veel plezier full time
voor groep 1/2 op JPS de Driehoek gestaan. Aankomend half jaar blijf ik drie dagen voor deze groep en kom ik op
maandag en dinsdag voor groep 4 te staan op het Overbos.
Ik heb er enorm zin in en ik hoop er een leuk half jaar van te maken!
 

Nieuws  va n de Medezeggens cha ps ra a dNieuws  va n de Medezeggens cha ps ra a d

Obs Het Overbos zoekt per direct een nieuw lid voor de oudergeleding van de MR. Bent u meedenkend, enthousiast, positief kritisch en
kunt u denken in het belang van de gehele school, dan is deze vacature wat voor u !! 
De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. 
Mocht u meer informatie willen, neemt u dan contact op met de secretaris van de MR, Marcel Smith, onze leerkracht van groep 7. 

Werken met  St icht ing leerKRACHTWerken met  St icht ing leerKRACHT  
De afgelopen weken hebben wij naar aanleiding van de studiedag van 7 november gewerkt aan twee doelen. Het herindelen van de
fietsenstalling en het zorgen voor een prettig speelklimaat tijdens het voetballen.
De fietsenstalling was een actie, die snel geregeld was. Na het herindelen wijzen leerlingen elkaar uit zichzelf op het verkeerd neerzetten

van de fiets.

De oude situatie

             

De nieuwe situatie

                   



                   

Voor het voetballen is een rooster opgezet, zodat elke groep weet wanneer zij beschikken over het veldje. Tevens zijn in alle groepen
regels afgesproken over het voetballen tijdens de pauzes.
De komende periode zullen er nieuwe doelen geformuleerd worden om aan te gaan werken.

St udieda g 22 decemberSt udieda g 22 december  
Vandaag is er hard gewerkt. Er zijn nieuwe doelen geformuleerd waar na de kerstvakantie de eerst volgende vier weken aan gewerkt gaat
worden. Hierbij gaat het om het bekijken van een nieuwe taal/spelingsmethode en het borgen van de afspraken rond het werken met
Snappet in de groepen.
Verder is er vandaag en gisteren hard gewerkt om de verhuizing van groep 1/2 A en de groep 3/4 in orde te maken..

 
Lunch op s choolLunch op s chool  
In verband met de nieuwe groep 3/4 zullen de koelkasten weg gedaan worden. Wij hebben geen ruimte meer om de koelkasten neer te
zetten. Dit houdt in dat de lunch niet meer in de koelkast zal worden gedaan. Houdt u hier alstublieft rekening mee bij het beleggen van het
brood voor uw kind(eren). U zou de lunch eventueel in een koeltasje kunnen bewaren. Deze zijn vanaf  2,49 beschikbaar bij
www.ikbenzomooi.nl . Wij hopen dat we op uw begrip kunnen rekenen.

Beda nkt  Ouderra a d!Beda nkt  Ouderra a d!  
Wij willen de ouderraad  namens de leerlingen bedanken al het harde werken dat zij het afgelopen half jaar gedaan hebben en  voor het
super geslaagd kerstfeest! De versiering en het gala was top!

 

http://www.ikbenzomooi.nl


 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

 

Nieuws  uit  de bibliot heekNieuws  uit  de bibliot heek  

Boekent ip va n de ma a ndBoekent ip va n de ma a nd 
Superjuffie gaat dit keer naar de sneeuw in het nieuwe boek van Janneke Schotveld: Superjuffie op de Zuidpool.
(Dit boek is geschikt voor kinderen uit de groepen 5 tot 8.)

Juf Josje is niet zomaar een juf, nee ze heeft een gave  als een dier in nood is hoort zij dit en vliegt ze naar de dieren toe om
ze te redden. Niet heel handig als je juf bent. In dit spannende boek gaat juf Josje trouwen met Hakim, maar verdwijnt de
bruid op haar eigen bruiloft. Ze blijkt te zijn ontvoerd 

Leuk feitje: Het eerste boek van Superjuffie van Janneke Schotveld wordt verfilmd! En is te zien in de bioscopen in de zomer
van 2018. 



 


