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Afscheid Chris Konings
Na 40 jaar onderwijs, waarvan 26 jaar op Het
Overbos, neemt Chris Konings dinsdag 1 februari
2017 officieel afscheid van het onderwijs om te
gaan genieten van zijn pensioen.
Chris Konings heeft op Het Overbos in de functie
van adjunct directeur, samen met Gerrit Bussink,
er voor gezorgd dat het onderwijs op Het Overbos
zich bleef ontwikkelen. Later als groepsleerkracht
van groep 8 hebben we Chris gezien als een zeer
bevlogen leerkracht en een inspirerend mens met
een heldere en scherpe visie op onderwijs en hoge
verwachtingen van ieder kind in zijn klas.
Zijn prachtige epistels in onze wekelijkse nieuwsbrief worden nog steeds gemist.
Namens alle leerlingen en collega’s wil ik Chris Konings bedanken voor alles wat hij voor Het Overbos
heeft betekend.
We gaan hem missen!
Chris heeft er voor gekozen om op geheel eigen wijze afscheid te nemen en dat respecteren wij graag.

DOEK.
Dit wordt mijn laatste nieuwsbriefbijdrage, want na
ruim 40 jaar onderwijs, waarvan meer dan 26 jaar op
Het Overbos, valt voor mij op 1 februari het
toneeldoek. Ik heb gekozen voor een vervroegde
pensionering.
Vanwege een onverwachte operatie, maar ook middels
een daardoor snel bedachte constructie, ben ik reeds
sinds begin oktober thuis en heb ik kunnen wennen en
afkicken, want 40 dienstjaren laten hun sporen na.
Dit vak is een bijzonder vak. Het kunnen ondersteunen
in de ontwikkeling van jonge mensen is en blijft een
mooi gegeven. Niet alleen de groei in de hoeveelheid
kennis, maar ook die van de leerling als persoon, als mens, heeft mij altijd sterk geïnspireerd en ik prijs
mij gelukkig dat mijn beroepstijd nog viel in de periode dat je als vrije jongen je onderwijs steeds kleur
kon blijven geven, zoals op dat moment nodig was.
Nu ik thuis ben, is die wereld kleiner geworden; vooral de deling en uitwisseling met een groep en het
samen ontdekken van onze leefwereld en maatschappij zal ik nog wel even missen, maar daar komt van
alles tegenover te staan en waardoor de agenda goed gevuld wordt.
Ruimte voor huiswerkbegeleiding of bijles is hierin opgenomen.
Mijn dank aan u allen, (oud)collega’s, ouders én natuurlijk de kinderen, voor een mooie tijd.
CHRIS Konings
Vrijwillige ouderbijdrage
Ook dit jaar doen wij weer een beroep op uw vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind(eren). Het is de
bijdrage voor kalenderjaar 2017.
Uit deze bijdrage bekostigen wij activiteiten die niet vergoed worden door de rijksbekostiging, zoals:
Sinterklaas, Kerst, Pasen, culturele activiteiten en excursies, de werkweek naar Texel, maar ook
sportdagen, het afscheid van groep 8, het verjaardagsfeest en de 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 wilt
laten rusten. Het zou jammer zijn als bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden door gebrek
aan fondsen en er kinderen uitgesloten moeten worden van deelname aan schoolreisjes en festiviteiten.
Indien u niet wilt of kunt betalen, verzoeken wij u contact met Caroline op te nemen.
De bijdrage voor dit kalenderjaar 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. (Let op: dit is een nieuw rekeningnummer)
Vermeldt u a.u.b. de naam van het kind waarvoor de bijdrage geldt en de groep waarin het zit.
Bij voorbaat dank!
Portfolio gesprekken
Vanaf 6 februari zijn er portfolio gesprekken voor de groepen 3 t/m 8 . Alle ouders met hun kind worden
verwacht om samen met de leerkracht de vorderingen te bespreken. U zult binnenkort een briefje mee
krijgen van de leerkracht van uw kind, waarin u uw voorkeuren kunt aangeven voor een gesprek. Deze
gespreken zullen plaats vinden van 6 februari t/m 17 februari. Op vrijdag 17 februari krijgen alle
leerlingen het portfolio mee naar huis.

Uitslag oudertevredenheidsenquête
Het Overbos heeft een algemene score van 7,74 behaald ten opzichte van 7,61 in 2013. In de uitslag
van deze enquête komt naar voren dat ouders tevreden zijn over de leerkrachten, de sfeer in de klas en
de sfeer en inrichting van het gebouw. Uit de enquête komt ook naar voren dat bijna alle leerlingen met
plezier naar school gaan (99%). Dit is een hele mooie score voor ons als school.
Verbeterpunten zijn de hygiëne (de toiletten en het zorgen voor zeep en handdoekjes op de toiletten),
de website en communicatie met ouders, de begeleiding van zorgleerlingen, de overblijf en ook de wens
voor een continurooster komt hier naar voren.
De komende periode gaan wij werken aan het verbeteren van deze punten en zullen wij u middels deze
nieuwsbrief op de hoogte houden van deze verbeteringen
Wij willen u bedanken voor het invullen van de enquête.
Mocht u het hele verslag van deze enquête willen lezen, dan ligt deze ter inzage in onze teamkamer.
Ambulante begeleiding op het Overbos
Binnen onze school zijn er wekelijks veel mensen actief met het begeleiden van leerlingen die tijdelijk of
structureel wat extra begeleiding kunnen gebruiken op een of meerdere gebieden. Wij zijn heel blij met
deze paar extra handen die, samen met de groepsleerkracht, er voor kan zorgen dat er maatwerk
geboden kan worden. In onze volgende nieuwsbrief willen wij onze ambulant begeleiders graag aan u
voorstellen
Continurooster
Het bestuur heeft zijn goedkeuring gegeven aan het continurooster. Dit betekent dat wij komend school
jaar kunnen starten met het continurooster. Het team zal samen met de MR de vervolgstappen gaan
onderzoeken. U zult hiervan op de hoogte gehouden worden.

Topondernemers
Vanaf deze week zijn we in de groepen 3 t/m 8 gestart met TopOndernemers.
TopOndernemers is een methodiek die kinderen de wereld laat ontdekken aan de hand van goed
uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs.
Kinderen worden met Topondernemers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief
te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen. Met
TopOndernemers weten ze deze zelfstandig te vinden. Kinderen krijgen bewust een grote
verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht.
TopOndernemers is uitermate geschikt om de kinderen te leren omgaan met de 21-century-skills,
oftewel de 21e eeuwse vaardigheden.

Met TopOndernemers wordt de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de wereld in samenhang
aangeboden. Ook onderwerpen uit andere leergebieden worden betrokken op de ‘oriëntatie op jezelf en
de wereld’. Activiteiten die veel voorkomen zijn: het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het
meten en het verwerken van informatie in tabellen, tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde) en het
gebruik van beelden en beeldend materiaal (kunstzinnige oriëntatie).
We zijn begonnen met het thema ‘Met z’n allen’ (groep 3/4, waarbij de groepen 1/2 zich aansluiten) en
het thema ‘ik, jij, wij’ (in de groepen 5 t/m 8). De kinderen gaan aan de slag met een opdrachtkaart met
een probleemstelling. Dit moet uitgewerkt worden in kleine groepjes. De kinderen werken tot een
product, zoals bijvoorbeeld een muurkrant, een poster of een PowerPoint. Dit product presenteren ze
uiteindelijk aan de klas, waardoor de kinderen leren van hun klasgenootjes. In de groepen 5 t/m 8
plannen ze van te voren hoe ze de opdracht willen aan gaan pakken. Wat moet er gedaan worden, wat
wordt de taakverdeling, aan welke doelen moeten we voldoen enz.
In de groepen 3 en 4 zijn de kinderen bezig met de kaart ‘dierenvriend’, over huisdieren. De groepen 5
en 6 zijn gestart met verschillende godsdiensten en de groepen 7 en 8 verdiepen zich in verschillende
beroepen, zoals bijvoorbeeld een beroep bij de overheid, maar ook wat vrijwilligerswerk inhoudt.
Misschien wel in wat ze graag later zelf willen worden?...
Wij als leerkrachten zijn enthousiast en ook de kinderen zijn vol enthousiasme begonnen. We hopen
hiermee een goede en uitdagende aanvulling te krijgen op ons huidige onderwijsaanbod!
Ouderraadsleden
Op dit moment hebben zich 4 ouders aangemeld voor de ouderraad. Dit zijn Mevrouw Hille (moeder van
Sepp (1/2a), Mevrouw van Reek (moeder van Jonathan (1/2a), Mevrouw Broek, moeder van Rune
(1/2a) Joris (3) Hailey (7) en Marley en Mevrouw Mulder, moeder van Joris (1/2A) en Philine (1/2B)
Wij zijn heel blij met deze aanmeldingen.
Mocht u interesse hebben om u aan te sluiten bij onze nieuwe OR, dan bent u van harte welkom.
Nieuwe website
Een van de verbeterpunten van de oudertevredenheidsenquête was de website van de school. Achter de
schermen wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website. Wij hopen na de voorjaarsvakantie de nieuwe
website te kunnen lanceren met een ouderportaal, waarbij u een app kunt downloaden en op deze
manier altijd up to date blijft over de school en de klas van uw kind(eren).
Fietsen naar de gym
De groepen 4 t/m 8 gaan op dinsdag en vrijdag op de fiets naar de gym. Om de veiligheid te kunnen
garanderen hebben wij afgesproken dat leerlingen op hun eigen fiets naar de gym fietsen en dat zij niet
bij iemand achterop gaan of met een stepje naar de gym gaan. Ook het lenen van elkaars fietsen zal
niet meer toegestaan zijn in verband met de mogelijkheid dat er iets stuk gaat aan de fiets van een
ander. Zou u er samen met uw kind aan willen denken, dat uw kind op de dagen dat het gym heeft een
fiets mee naar school neemt. Heeft uw kind geen fiets bij zich op deze dag, dan kan hij/zij niet mee naar
de gym. Bedankt voor uw begrip en medewerking.
Te laat komen
Om de leertijd voor de leerlingen zo effectief mogelijk in te zetten, starten wij de lessen iedere dag om
8.30 uur en om 13.15 uur. Wij verwachten de leerlingen op dat moment startklaar op hun stoel in de
klas. Wij willen ook de ouders vragen om op dat tijdstip de school te verlaten.
Fietsen naar school
Veel kinderen fietsen ’s morgens richting de school zonder verlichting. Aangezien het erg donker is
buiten, levert dit soms gevaarlijke situaties op. Misschien kunt u hier bij uw kind even op letten.

In Oostvoorne
Nieuw platform als 'springplank voor creatief talent'
Wij, Marijn en Margo, willen een creatief platform opzetten om nieuwe ideeën voor theater te
ontwikkelen in Oostvoorne. Hiermee willen we met andere creatievelingen verbindingen leggen en een
broedplaats creëren waarin zij zich kunnen uiten op het gebied van theater, cabaret, muziek en zang.
Talenten kunnen ontdekt of verder uitgediept worden. Ervaring is niet echt vereist.
De bedoeling is dat iedere deelnemer meedenkt, ideeën inbrengt en meewerkt aan de realisatie van een
unieke voorstelling. De eerste twee maanden willen we gebruiken om de ideeën te generen door samen
te oefenen met ondersteuning van opdrachten.
Voor de avonden hebben we toneeldocent Margareth van Rooyen gevraagd ons te begeleiden. Ook
hebben we ondersteuning van zangdocente Germaine Compier.

Wij zoeken creatieve, enthousiaste mannen én vrouwen die het leuk vinden om deze productie samen,
met VEEL plezier, tot stand te brengen.
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: 13 maart 2017
: maandagavond 20-22u
: OBS het Overbos in Oostvoorne
: 20 euro per maand
: ongeveer najaar 2017
: +/- 12 Enthousiaste mannen en vrouwen > 20 jaar
: voor 24 februari 2017

Lijkt je het leuk om mee te doen? Laat het ons het weten!
Weet je nog andere mensen die het leuk zouden vinden? Zegt het voort, zegt het voort!
Bespeel je een muziek instrument of vind je het leuk om achter de schermen mee te doen? Ook dan ben
je meer dan welkom.
Heb je nu al ideeën? We horen ze graag!
Heb je nog vragen, dan weet je ons bij deze te vinden!

Tot gauw!
Groet ,
Margo Reitsema (margo.reitsema@gmail.com of 06-53696262)
en Marijn Schalij (m.d.schalij@gmail.com of 06-14793007)

