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25 augustus 2017

Kalender
29 aug

informatieavond groepen 1/2, 4 en 8 van 19.00 tot 20.00 uur

30 aug

informatieavond groep 7 van 19.30 tot 20.30 uur

31 aug

informatieavond groepen 3,5 en 6 van 19.00 tot 20.00 uur

31 aug

informatieavond Plusgroepen het Overbos van 18.30 tot 19.00 uur ( op uitnodiging)

11 t/m 22 sept heen en weer gesprekken
29 sept

nieuwsbrief

Continuroos ter
We zijn gestart met het continurooster.
De kinderen zullen alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.
(Dit geldt ook voor de woensdag)
Wat hebben de kinderen nodig op school voor de lunch:
Voor de lunch verwachten wij dat de kinderen broodtrommel en beker/pakje
hebben voorzien van hun naam en groep.
In elke klas zal vanaf maandag een bak staan waar alle broodtrommels en
pakjes/bekers in gaan. Deze bak zal per klas de koelkast ingaan. Zodat de
leerkracht dit snel uit de koelkast kan halen op het moment dat het tijd is om te gaan lunchen (U hoeft
dus niet meer de spullen voor uw kind in de koelkast te doen).
Zou u in de broodtrommel van uw kind geen snoep of koek willen doen. Wij willen graag dat alle kinderen
tijdens de lunch gezond eten. Ook zijn wij niet in de gelegenheid om iets op te warmen. Wij hopen dat u
hier begrip voor heeft.
Wij zijn heel benieuwd naar uw ervaringen, bevindingen en tips omtrent dit vijfgelijke dagen model. Over
ongeveer een maand zullen wij een korte enquête houden onder ouders, waarin u deze kwijt kunt. Mocht
u dringende zaken hebben, kunt u deze natuurlijk gelijk melden.
Nas chools e opvang op het Overbos
Wij bieden voor de ouders die zich opgegeven hebben een overgangsregeling aan. Voor deze
overgangsregeling huren wij mensen in. In verband met de kosten verachten wij dat de ouders die
kinderen opgegeven hebben, zich houden aan deze dagen of hun kinderen afmelden als dit niet nodig is.
Dit kunt u doen bij Irma Wageveld.
Tabletgebruik
Vanaf groep 4 krijgt iedere leerling van Het Overbos een tablet ter waarde van 150,- euro van school in
bruikleen . Wij verwachten dat de leerlingen hier zorgvuldig en netjes mee omgaan.

Nu kan er altijd iets onverwachts gebeuren waardoor de tablet beschadigd raakt. Denk hierbij aan een
ongeval of onvoorzichtigheid. In het geval van onzorgvuldig handelen of moedwillig vernielen van de
tablet, de hoes of het toetsenbord zal de school de schade verhalen op de ouders/ verzorgers. U kunt
hiervoor uw WA verzekering aanspreken
Telefoongebruik
Op school willen wij alle lestijd effectief benutten en dit vraagt opperste concentratie van de leerling en
de leerkracht. Een mobiele telefoon op je tafel of in je la gaan je hierbij niet helpen. Leerlingen die een
telefoon meenemen naar school kunnen die inleveren bij de meester of juf of opbergen in hun tas of jas.
Als de leerkracht een keer een les geeft, waarbij de telefoon gebruikt mag worden, zal dit van tevoren
aangegeven worden.
Foutje
Er zit een fout in de folder. De studiedag van maandag 6 november moet dinsdag 7 november zijn!
excuses voor het ongemak
Klus jes -opa Rob
Opa Rob gaat helaas stoppen met onderhoudswerkzaamheden bij ons op
school. Wij willen Opa Rob heel erg bedanken voor alle hand en spandiensten
die hij in de loop der jaren heeft gedaan voor de school.
Opa Rob bedankt!!!
Zomeruitleen bibliotheek
De boeken die de kinderen mee hebben gekregen voor de zomervakantie, moeten weer ingeleverd
worden bij de leerkracht van uw kind. Zodra alle boeken binnen zijn, kunnen de kinderen weer nieuwe
boeken lenen.
Us b-s tickjes
De usb-stickjes van de Talentenshow kunnen bij Gino opgehaald worden.
Vergeet u niet: u aan te melden voor de klas van uw kind met het token dat u gehad heeft.

