MAANDBRIEF 3
OKTOBER

27

3 november

Schoolfotograaf

6 november

Informatieavond groep 3 en 4

7 november

Studiedag
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First Lego League
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Maandbrief 4
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Schoen zetten en pyjama zingen

Foutje
Er zit een fout in de folder. De studiedag van maandag 6 november moet dinsdag 7 november zijn!
Excuses voor het ongemak.
Uitkoms ten enquête vijfgelijke dagen model ouders
We hebben 75 % van de enquêtes terug gehad. Wij willen alle ouders bedanken voor het invullen.
Pos itieve punten:
Het overgrote deel van de ouders geeft aan dat ze het continurooster als prettig ervaren. Ze
ondervinden rust en structuur voor de kinderen tijdens het eten . Ze geven aan dat de ongelijkheid
van overblijven of thuis weg is en dat kinderen dit als fijn ervaren.
Ook het nog maar 2 keer op een dag heen en weer rijden wordt als prettig ervaren.
Door de kinderen wordt het vijfgelijke dagen model volgens de ouders ook positief ervaren. Ze
hoeven nog maar 1 keer naar school en ervaren rust en minder lange dagen.
De vermoeidheid van de kinderen wordt hetzelfde of minder ervaren
Kritis che punten

Ouders geven aan dat voor sommige kinderen de tijd om te eten als te kort ervaren of dat er
tijdens dit eten te veel afleiding is door kletsen, muziek of een filmpje
Een aantal ouders (9) geeft aan de woensdagmiddag te missen.
Verder lopen ouders tegen praktische dingen op zoals het nog niet gangbaar zijn van het
vijfgelijke dagen model met continurooster in de maatschappij. Sportclubs etc. zijn nog niet
ingesteld op deze tijden.
Het punt afleidingen tijdens het eten zal door het team bekeken worden.
De leerkrachten ervaren het vijfgelijke dagen model met continurooster als erg prettig. Zij ervaren
meer tijd na schooltijd om lessen voor te bereiden, oudergesprekken te voeren en collegiale consultaties
in te plannen.
Een ander groot voordeel dat zij ervaren is het na de lunch gelijk weer verder gaan met de les. De
leerlingen zijn gelijk weer gefocust en kunnen om half 1 weer geconcentreerd verder, zonder dat er
opnieuw opgestart moet worden.
Schoolfruit
Van 13 november tot en met 20 april doen wij op het Overbos mee aan het
EU-schoolfruitprogramma. De kern van het EU-schoolfruit- en
groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas.
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig
weken een portie groente of fruit tijdens de ochtendpauze.
Het EU- schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese
Unie, het ministerie van Economische zaken, rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-schoolfruit. De groente- en
fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. U kunt hier
meer over lezen op de website www.euschoolfruit.nl.

Ouderportaal
Wij merken dat het werken met Ouderportaal zorgt voor een directe verbinding met de leerkracht. Dit
is heel prettig. Nu lopen wij aan tegen het feit dat er ook berichten in de weekenden en de vakanties
binnen komen. U kunt van de leerkrachten verwachten dat zij antwoorden tussen 8.00 en 17.00 uur van
maandag tot vrijdag
Stuurt u een bericht in de vakantie, kunt u op maandag na de vakantie een bericht terug verwachten. Dit
geldt ook voor berichten in het weekend of avonds na 17.00 uur. Het is aan de leerkrachten zelf of ze
het bericht beantwoorden in hun vrije tijd of niet.
Voor dringende zaken kunt u altijd contact op nemen met Caroline Stenneken op telefoonnummer 0648469197.
Schoolfotograaf
Zoals al eerder vermeld: op vrijdag 3 november komt de schoolfotograaf naar het Overbos.
De kinderen gaan met hun groep op de foto. Daarnaast wordt een portretfoto en een
broer(s)/zus(sen)foto gemaakt.
Bij deze laatste foto mogen ook weer kleine broertjes/ zusjes die nog niet op school zitten, erbij.
Wilt u hiervan gebruik maken, wilt u dit z.s.m aan de leerkracht van uw (oudste) kind laten weten?
Laatstgenoemde foto zal gemaakt worden vanaf 12.30 uur. U kunt op dat tijdstip op het plein wachten
met uw kleintje, totdat u een seintje krijgt. De foto's worden in het speellokaal van onze school gemaakt.
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij juf Karin- groep 3.
Buitens peelmateriaal kleuters
Doordat het Overblijfbos zuinig heeft gedaan met de inkomsten van de overblijf, was er de mogelijkheid
om nieuwe materialen te kopen.
Afgelopen week zijn er nieuwe buitenspeel materialen besteld voor de kleuters. De leerlingen hebben
nieuwe fietsjes en karren. Ze werden door de leerlingen vol enthousiasme ontvangen.

Oudervoorlichting Oos tvoorne
De overgang naar de middelbare school is een grote stap die zorgt
voor veranderingen op veel verschillende vlakken. Nieuwe school,
nieuwe vrienden, meer zelfstandigheid en misschien ook nieuwe
verleidingen. Om de leerlingen van groep 8 meer informatie te
geven over deze (mogelijke) verleidingen heeft Youz afgelopen schooljaar of gaat begin dit schooljaar
een voorlichting geven over alcohol, roken, energydrank en weerbaarheid. Om u als ouder(s) ook meer
informatie over deze themas te geven, vindt er maandag 13 november een oudervoorlichting plaats
Verleidingen in de puberteit. Tijdens deze voorlichting zal stilgestaan worden bij verschillende middelen
zoals alcohol en drugs, maar ook bij gamen, energydrank en shisha/waterpijp en tips hoe om te gaan met
deze themas in de opvoeding.
U bent van harte uitgenodigd op maandag 13 november op basisschool het Overbos, Polderslaan 1 in
Oostvoorne, de inloop is vanaf 19.15 uur. De voorlichting duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voor meer
informatie over Youz kunt u alvast kijken op www.youz.nl.

