
                                                                           

MAANDBRIEF 6         10-03-2017 

 

Kalender 
15 maart  Open dag en Verkiezingen  
22 maart  Open dag Primo 
31 maart  Maandbrief 7 
 
 
Continurooster 
Het bestuur heeft zijn goedkeuring gegeven aan het continurooster. Dit betekent dat wij komend school 
jaar kunnen starten met het continurooster. Dit wordt het vijf gelijke dagen model. Hierbij gaan de 
leerlingen alle dagen van 8.30 tot 14.00 uur naar school, ook de woensdag. Het team zal samen met de 
MR de vervolgstappen gaan onderzoeken. U zult hiervan op de hoogte gehouden worden.  
 
Mocht u komend jaar gebruik willen maken van het aangeboden uur tussen 14.00 en 15.15 uur, wilt u 
dit dan melden bij de directie? Op deze manier kunnen wij een inventaris maken van de hoeveelheid 
leerlingen dat hier gebruik van gaat maken.  
 

Stemt u ook op obs het Overbos?  
Zoals bij elke verkiezingsronde kunt u, als 
inwoner van Westvoorne, ook deze keer 
terecht op obs het Overbos om uw stem uit te 
brengen. De stemhokjes zullen klaar staan, de 
rode potloden zullen geslepen zijn, alles wordt 
in gereedheid gebracht zodat u uw politieke 
voorkeur kunt aangeven!  
De deuren van obs het Overbos staan 
wagenwijd open! Gelijk een mooie kans om 
een kijkje te nemen in de school zelf. Vanaf 
8.30 uur tot 12.00 uur mag u de lokalen binnen 
treden om de sfeer te proeven van het basisonderwijs anno 2017.  
In de bovenbouw laten we de verkiezingen niet ongemerkt voorbij gaan. De groepen 5,6,7,8 
zijn hier volop mee aan het werk! In de groepen 3 en 4  wordt ook gekozen maar dan uit 
opdrachten en verwerkingsmateriaal, passend bij Wereldoriëntatie.  Bij de kleuterbouw kunt u 
meemaken hoe daar gewerkt en gespeeld wordt. Ook daar valt er veel te kiezen!  
 
Absentiegegevens  
Vanaf 1 april 2017 worden alle geregistreerde absenties van de leerlingen rechtstreeks doorgezonden 
naar DUO.  
DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs.  
Leerlingen die te laat op school komen, worden geregistreerd als ‘ongeoorloofd afwezig’.  
De leerplichtambtenaar controleert of er sprake is van ongeoorloofd verzuim.  



 
Beste ouders, lieve kinderen. 
Allereerst hoop ik dat iedereen een fijne voorjaarsvakantie achter de rug heeft, waarin hij of zij lekker uit 
heeft kunnen rusten, om vanaf maandag met hernieuwde energie aan de gang te gaan. 
Na de voorjaarsvakantie ga ik met vakantie en wel voor een periode van vier maanden. Dus kom ik het 
schooljaar 2016-2017 niet meer terug op school. Gelukkig heb ik een goede vervangster gevonden in 
mijn collega Amber de Klepper, zij zal al mijn taken op de scholen overnemen. 
Alle kinderen en ouders waarmee ik in gesprek ben, die weten inmiddels dat Amber het van mij over 
gaat nemen. Amber is bereikbaar op telefoonnummer 06-27319171 of a.deklepper@kwadraad.nl  
Rest mij om jullie allemaal nog  een heel fijn schooljaar toe te wensen en te bedanken voor het 
vertrouwen wat jullie in mij hebben gesteld. 
Hartelijke groet,, 
Dorothé van den Tweel 
 

Beste ouders en kinderen,  
 
Graag wil ik mij via deze weg aan jullie voorstellen….. 
Mijn naam is Amber de Klepper, de nieuwe School Maatschappelijk Werker van 
Het Overbos. Ik zal aanwezig zijn op maandag. 
 
Is er een lastige thuissituatie? Heeft u het idee dat uw kind niet lekker in zijn 
vel zit? Verlopen contacten met leeftijdgenootjes moeizaam? Maakt u zich 
zorgen over pesten of gepest worden? Of heeft u vragen rondom de 
opvoeding? Maak een afspraak! 

 
Ik zal regelmatig met de intern begeleider overleggen over situaties, maar natuurlijk kunnen 
leerkrachten of u (ouders) mij ook een mailtje sturen…  
Tijdens een aantal gesprekken met u en/of uw kind zullen wij samen de situatie bespreken en hopelijk 
verbeteren. Eventueel kan ik u (waar nodig) doorverwijzen naar de juiste plek voor uw vraag. 
Kortom; Neem gerust contact met mij op!  
U kunt mij bereiken via school (Intern begeleider of leerkracht), via Kwadraad Contact (088-9004000), 
per mobiel (06-20319171) of per e-mail (a.deklepper@kwadraad.nl). 
Wellicht tot ziens! 
 
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 dat 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! 
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Studiedag 24 februari   
 
Op de studiedag van 24 februari hebben wij geleerd te werken 
met een ouderportaal, behorend bij de nieuwe website. Dit 
ouderportaal zal het huidige Klasbord gaan vervangen, omdat dit 
meer mogelijkheden biedt. Zo kunt u binnenkort via deze app 
ziekmeldingen aan de leerkracht doorgeven. De leerkracht en u 
kunnen snel communiceren en het is gekoppeld aan de nieuwe 
website. Hierover volgt binnenkort meer. 
 
Als team hebben we gekeken naar executieve 
functies/vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die kinderen nodig 
hebben om tot goed leren te komen zoals bijvoorbeeld: 

 Plannen; het kunnen plannen van een opdracht, deze in 
kleinere stapjes kunnen opdelen,  

 Zelfregulatie; emoties kunnen reguleren en niet vastlopen 
als iets even tegen zit,  

 Concentratie. 
 creativiteit etc. 

 
Om deze vaardigheden nog meer te benutten in het dagelijkse 
lesgeven, hebben de leerkrachten een plan bedacht voor hun groep. Dit plan gaan ze samen met de 
kinderen bespreken en uitvoeren. Op deze manier zijn de kinderen in de groep zelf eigenaar en zijn zij 
actief betrokken. 
 
We hebben Topondernemers geëvalueerd. Hierbij is gebleken dat de werkwijze iedereen erg aanspreekt, 
maar dat er nog wat organisatorische problemen zijn om op te lossen. Er is besloten om tot de 
zomervakantie verder te gaan met Topondernemers om een goed beeld te krijgen van deze werkwijze 
en daarna verder te evalueren. 
 
Bezoek aan Programmeer- en Robotica inspiratie bijeenkomst 
 
Afgelopen woensdagmiddag zijn juf Tara en juf Sylvia naar een inspiratiemiddag geweest over 
Programmeren en Robotica. Hier hebben zij kunnen bekijken wat er op dit moment beschikbaar is op 
het gebied van programmeren en Robotica.  Zoals u weet, worden er vanaf groep 5 al 
programmeerlessen gegeven. Om een goede doorgaande lijn op dit gebied te kunnen neer zetten, zijn 
wij ons aan het oriënteren op de mogelijkheden.  
We zullen u hiervan op de hoogte houden. 
 
Behalen Diploma 
Net voor de vakantie heeft juf Sylvia na twee jaar haar opleiding tot Schoolleider behaald. Wij feliciteren 
haar met het behalen van haar diploma. 
 
Gevonden voorwerpen 
Bent u iets kwijt van uw kind? Bij de deur van de hoofdingang staat een bak met gevonden voorwerpen. 
Deze bak zit heel erg vol. Kunt u hier een blik in werpen als u iets kwijt bent? Op 31 maart zullen de 
gevonden voorwerpen verwijderd worden. 
 
 
  


