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Kalender
 

 3 juli  Afscheid groep 8
 4 juli  Rapport mee
 4 juli  Excursie Tiengemeenten groep 5 en 7

 4 juli  Start groene schoolplein

 5 juli         Wennen in de nieuwe klas   
 6 juli  Talentenshow (12 uur uit)
 7 t/m 20 aug  Zomervakantie

Forma t ieForma t ie
Bij deze willen wij de ouders van de  groepen 6 en 8, van komend schooljaar, op de hoogte brengen
van een kleine interne wijziging in de bezetting . Juf Joyce zal  per ingang van het
nieuwe schooljaar op woensdag en donderdag in groep 6 staan en juf Tara op maandag, dinsdag en
vrijdag.  
Voor groep 8 gaat dit betekenen dat juf Aleid op maandag, dinsdag en vrijdag voorgroep 8 staat en juf
Tara op dinsdag en woensdag.

Ra pportRa pport
In tegenstelling tot wat er in de jaarplanner staat, zullen de rapporten i.p.v. van maandag 3 juli op
dinsdag 4 juli meegeven worden. Vanwege de hectiek aan het einde van het schooljaar, hebben wij nog 1
dag extra nodig om alle rapporten in gereedheid te brengen.
Bedankt voor het begrip! 

Uit nodiging t a lent ens how.Uit nodiging t a lent ens how.
Donderdagochtend 6 juli sluiten we het schooljaar weer af met onze jaarlijkse talentenshow op het
schoolplein. Rond 9.00 uur starten de optredens.
We nodigen alle ouders, opa s/ oma s en andere belangstellenden uit om op ons terras , onder het genot
van een kopje thee/ koffie,  de deelnemers aan te moedigen.
De kinderen kunnen deze ochtend gewoon hun hapje /drinken meenemen. Houd rekening met de kleding
- we zijn een groot deel van de ochtend buiten.
Aan het einde van de talentenshow nemen we ook gezamelijk afscheid van een aantal van
onze trouwe overblijfkrachten.
Direct na de show begint de zomervakantie. We nemen nog even afscheid van elkaar in de klas, waarna
de kinderen met de ouders mee naar huis kunnen.
Let  op: De kinderen kunnen a l eerder uit  zijn da n 12.00 uur!!Let  op: De kinderen kunnen a l eerder uit  zijn da n 12.00 uur!!



Jubileum mees t er Rik Jubileum mees t er Rik 
 

Afgelopen week hebben wij het 25 jarig jubileum van meester Rik gevierd. Meester Rik werkt op de
Branding in Brielle en op het Overbos.
Tijdens zijn  feestje werd weer eens duidelijk hoe onmisbaar meester Rik is als 'congierge',
administratief medewerker, geluidstechnicus etc. Meester Rik is een echt manusje van alles.
 Hij werd in het zonnetje gezet en toegezongen met een lied speciaal geschreven voor en over hem,
natuurlijk op de melodie van Feyenoord,  zijn club.

SchoolpleinSchoolplein
Op 4 juli wordt er een start gemaakt met het vergroenen van het schoolplein.  De stadstuinman zal
samen met groep 8 een begin maken met een stukje groen op het schoolplein.
Na de zomervakantie zal fase 1 van start gaan. Hierbij zal een stuk van het voorplein opgetoverd gaan
worden tot groen schoolplein en er komt een voetbalveldje op het plein met
een groene afzetting.

Cont inuroos t er Cont inuroos t er 
Vijf gelijke dagen vanaf 21 augustus 2017
Volgend schooljaar gaan wij starten met het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de schooltijden op
alle dagen van 8:30 uur tot 14:00 uur zijn.
De deuren van de school gaan om 8:20 uur open en u kunt uw kind(eren) in de groep brengen.
Om 14:00 uur komen de leerlingen onder begeleiding naar buiten.
Het lunchen zal in het klaslokaal plaatsvinden tussen 12:00 uur en 12:30 uur onder begeleiding van de
eigen juf of meester.
De kinderen nemen iedere dag zelf hun lunch mee die zij kunnen koelen in de koelkasten in het voormalig
overblijflokaal.
Na het lunchen gaan de leerlingen naar buiten onder begeleiding van een andere groepsleerkracht,
zodat de juf of meester ook even in de gelegenheid is om in alle rust zijn of
haar lunch te nuttigen.
Tijdens de inventarisatie van het continurooster in december hebben er een flink aantal ouders in de
ouderbouwgroepen zich op papier aangemeld voor de z.g.n.
Boterhammenbrigade .
Deze namen zullen worden doorgegeven aan de leerkrachten van de groepen 1,2,3 en 4 zodat zij deze
ouders kunnen benaderen. Wij hopen nog steeds op uw hulp te kunnen
rekenen
tijdens het lunchen van de leerlingen in de onderbouw.
Naschoolse opvang:
Tot nu toe zijn er ongeveer tien leerlingen aangemeld voor het overgangsuurtje tussen 14:00 uur en
15:15 uur. Dit zijn genoeg aanmeldingen om op maandag, dinsdag en donderdag  
opvang te realiseren tot 15:15 uur.
De voorschoolse en naschoolse opvang zal georganiseerd worden door Irma Wagemaker. Zij zal samen
met een aantal oud tso leidsters een gezellig programma gaan organiseren.
De huidige overblijftarieven worden hiervoor gehanteerd.

Ouderport a a l Ouderport a a l 
U heeft een uitnodiging via uw kind(eren) ontvangen om u aan te melden voor het Ouderportaal.
Ouderportaal is gekoppeld aan de website van de school en kunt u als app installeren op uw telefoon of
tablet. Dit is een gesloten omgeving, waar u alleen in kunt met een inlogcode.
Elk kind krijgt 2 inlogcodes, zodat beide ouders zich kunnen aanmelden.
Komend jaar zal het Ouderportaal ingezet gaan worden om de communicatie tussen school en u te
verbeteren. Alle communicatie zal verlopen via dit portaal. 
Zo kunt u ziekmeldingen doen, contact met de leerkracht opnemen en krijgt u informatie, nieuws en



foto's uit de groep(en) van uw kind(eren).  Dit zal Klasbord gaan vervangen.
Meldt u aan via de brief met token die uw kind mee heeft gekregen, anders mist u belangrijke informatie
uit de groep van uw kind(eren).
Let  op:  verlofa a nvra gen kunt  u niet  doen via  dit  ouderport a a l. Hiervoor kunt  u eenLet  op:  verlofa a nvra gen kunt  u niet  doen via  dit  ouderport a a l. Hiervoor kunt  u een
verlofbrief ha len bij  de direct ie!verlofbrief ha len bij  de direct ie!

Ins chrijven voor de nieuws briefIns chrijven voor de nieuws brief
Na de vakantie wordt de nieuwsbrief vanaf de website gemaakt. Deze wordt dan vanaf de website
verstuurd. Om de nieuwsbrief te blijven ontvangen,  
moet u zich aanmelden voor de nieuwsbrief op de website van het overbos:  www.hetoverbos.nl, onder
het kopje nieuws en dan nieuwsbrieven.
Hier kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.
Let op, als u zich niet aanmeldt, ontvangt u de nieuwsbrief niet meer!

Luizenouders  gezochtLuizenouders  gezocht
Wie wil komend jaar na elke vakantie de kinderen even controleren op hoofdluis?
We zoeken per klas 1 of 2 ouders die  even willen controleren of kinderen luizen hebben. Dit is 5 keer per
jaar op en maandag na de vakantie.
Als u interesse heeft, kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind(eren).

Fiet s enhok leeg in de va ka nt ieFiet s enhok leeg in de va ka nt ie
Zou u de fiets van uw kind mee kunnen nemen naar huis. Wij willen het fietsenhok leeg hebben in de
zomervakantie, zodat dit even schoon gemaakt kan worden.
De fietsen die achterblijven zullen uit het fietsenhok gehaald worden.

Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen 
Op school staat een bak vol met gevonden voorwerpen bij de hoofdingang. Mist u iets dan kunt u hier
kijken. Tijdens de talentenshow zal alles buiten op een tafel neergelegd worden.
Spullen die niet opgehaald worden, worden weg gedaan.

Va ka nt ieVa ka nt ie
Wij willen iedereen alvast een hele fijne vakantie toewensen en u bedanken voor het vertrouwen en
medewerkering het afgelopen schooljaar. We  hopen iedereen weer in goede gezondheid terug te zien op
maandag 21 augustus.

Groep 8Groep 8
Geniet van jullie vakantie en wij willen jullie heel veel succes toewensen op je nieuwe school en in de
verdere toekomst. Wij hopen dat jullie af en toe nog iets van
jullie laten horen. Succes en tot ziens!
 

                                    

                                                      

Blijf lezen in de zomer!
Binnenkort Zomervakantie.
Zes weken lang lekker luieren, heerlijk!

http://www.overbos.nl


Voorkom zomerverval bij uw kind! De term zomerverval geeft aan dat kinderen die gedurende de
zomervakantie niet of nauwelijks lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Dit
zomerverval kan eenvoudig worden tegengegaan. Als kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig
lezen is de terugval minimaal. Het is dus goed voor de taalontwikkeling maar zorgt ook voor ontspanning
en leesplezier!

Zomerlezen: 4 tips
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat uw kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je
favoriete boeken in! Zien lezen doet lezen!
Tip 2: Bezoek aan de bieb
Niets leuker dan voor je vakantie of tijdens de vakantie een bezoekje te brengen aan de bibliotheek.
Daar vind u de nieuwste boektitels!
Tip 3: Vertier op de achterbank
Maak een tasje voor lange autoritten met bijvoorbeeld boekjes en letter/woord/schrijfspelletjes. Ook de
vakantie doe- boeken staan vol taal!
Tip 4: lekker luisteren
Ook voorlezen is ontzettend goed voor de taalontwikkeling. Maar wist u dat er ook een Luisterbieb app
bestaat? Wie geniet er nou niet van een goed luisterboek?
 
Vakantielenen
De Bibliotheek op school  geeft de mogelijkheid om boeken te lenen voor in de vakantie, binnenkort
ontvangt u een informatiebrief over het zomerlenen.

Vakantiebieb app
Met de app VakantieBieb van de openbare bibliotheken kunt u gratis e-boeken downloaden voor op uw
e-reader, tablet of smartphone. Er is een leuke selectie kinderboeken met
populaire titels!
 

   
  

Boeken tip: Het dappere duo en het ondeugende biggetje - Caryl Hart
Nel en Freddie zijn het dappere duo  voor niets of niemand bang!
Nel en Freddie zijn beste vrienden (meestal) en bondgenoten in de strijd (altijd). Op een dag komen ze
terug van een schoolreisje met een ONVERWACHTE GAST en raken ze in
GROTE PROBLEMEN. Maar ze beleven ook een AVONTUUR en worden HELDEN!

Voor kinderen uit de midden- en bovenbouw.
Volg je ons al op Instagram en Facebook? De Leesconsulenten worden daar vaak gespot met filmpjes
en boekentips!
Facebook: Leesconsulenten Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
Instagram: leesconsulenten_bzhd

https://itunes.apple.com/nl/app/vakantiebieb/id668099854?mt=8


 


