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Ka le n d e rKa le n d e r
25 mei                                             Hemelvaart                                                        

 26 mei  Vrij

5 juni Tweede Pinksterdag

 6 juni  Studiedag

 9 juni  Verjaardagsfeest (12 uur uit)

12 t/m 16 juni Kamp groep 8

13 t/m 16 juni Avondvierdaagse

Forma t ieForma t ie

Beste ouders en leerlingen 
Voor veel kinderen (en ouders) is deze nieuwsbrief met daarin de formatie voor het schooljaar 2017-
2018 de meest spannende van het schooljaar.
Bij welke leerkracht mag ik volgend jaar in de klas zitten:
 

groep  leerkracht (en) 

groep 1/2 A  Gino de Filippi

groep 1/2 B             Sabine Bos/ Sylvia Lodder

groep 3  Wilma  Caspers /Karin Baartmans

groep 4  Annemarieke Dijkman Boschloo / Noor Zweverink      

groep 5  Romy Pruysen

groep 6  Tara Feenstra

groep 7  Marcel Smith/ Noor Zweverink

groep 8  Aleid Julien/ Joyce Kuijpers

Vanwege het aantal leerlingen in de groepen 3 en 4 zal er komend schooljaar  iedere dag deskundige
ondersteuning aanwezig zijn om de juffen te ondersteunen en leerlingen individueel te begeleiden.
De extra ondersteuning zal gegeven worden door: juf Corrie, Dorinda, Jephtha, Joyce en Sylvia.
Tijdens de informatie avond aan het begin van het nieuwe schooljaar, zullen wij u uitgebreid informeren
 over de aanpak en de werkwijze van deze extra ondersteuning in de groepen. 
Annemarieke Dijkman heeft besloten om volgend schooljaar 1 dag minder te gaan werken en Noor
Zweverink , een enthousiaste ervaren leerkracht, zal  ons team komen versterken in de groepen 4 en 7.
In de volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen

Verja a rda gs fees tVerja a rda gs fees t
Vrijdag 9 juni vieren alle juffen en meesters hun verjaardag. Ook onze gymleerkracht Vincent van
Oudheusden viert mee.
We doen dit met een spetterend feest met het t hema  t hema  Wa t erWa t er , passend bij ons thema van
Topondernemers. Alle kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.
We starten om 8.30 uur in de klas, vanaf 9.30 uur spelen we allerlei waterspelletjes op het plein.



De juffen en meesters, maar ook onze ouderraad, zijn al druk bezig met de voorbereidingen.
Om 12 uur is  het  fees t  a fgelopen. Let  op: a nders  da n vermeld in de ja a rka lender zijn deOm 12 uur is  het  fees t  a fgelopen. Let  op: a nders  da n vermeld in de ja a rka lender zijn de
kinderen kinderen s  midda gs  vrij .s  midda gs  vrij .
Wij hopen dat het u lukt uw kind(eren) op te vangen tijdens de middag. Lukt dit niet, dan biedt de school
opvangmogelijkheid tot 15.15 uur. U meldt in dat geval uw kind(eren) aan bij Caroline Stenneken voor
vrijdag 2 juni.
Voor de begeleiding van alle spelletjes hebben we veel hulp nodig! U kunt zich opgeven bij de
juf/meester van uw kind. Tijdstip 9.30- 11.45 uur.
Hartelijk dank daarvoor!.

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. Vanaf volgende
week kunnen de kinderen zich opgegeven om het podium te
betreden. Inschrijfformulieren zijn op te halen bij meester Gino,
groep 1/2a. Doe dit zo spoedig mogelijk, zodat je genoeg tijd hebt
om te oefenen!
Rond 9.15 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.
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 al eerder uit zijn dan 12.00 uur!!

Inchrijven voor de nieuws briefInchrijven voor de nieuws brief
Binnenkort wordt de nieuwsbrief vanaf de website gemaakt. U kunt u alvast 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. 

Ins pira t ie oudera vond va n 16 meiIns pira t ie oudera vond va n 16 mei
De gezamenlijke inspiratieavond van Elena Carmona van Loon is goed bezocht. Een mooie
samenwerking tussen de verschillende scholen van Westvoorne, Stichting Humanitas en de Gemeente.
Tijdens deze avond zijn ook de jeugdarts, wijkverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk aanwezig
geweest evenals Stichting Push.
Elena heeft een lezing gegeven over regie en zelfvertrouwen versterken bij je kind. Dit werd door veel
ouders enthousiast ontvangen.
Voor de geïnteresseerden is de PowerPoint presentatie van deze avond terug te vinden onder het kopje
nieuwsberichten op www.hetoverbos.nl

Mudma nia cs Run s t icht ing Huma nit a sMudma nia cs Run s t icht ing Huma nit a s
Na het succes van voorgaande jaren, kon een derde editie niet uitblijven. Op 17 juni organiseert
Kinderopvang Humanitas voor de derde keer de Mudmaniacs Run!
De MudmaniacsRun vindt plaats op zaterdag 17 juni a.s. van 09.30  14.00 uur bij Outdoor Valley in
Bergschenhoek. 
Voor alle kinderen van Kinderopvang Humanitas van 4 tot en met 12 jaar is een startnummer
gereserveerd. Maar, ook vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte uitgenodigd.
Voor meer informatie kunt u onze Facebookpagina bezoeken via: www.facebook.com/mudmaniacsrun
Uiteraard hopen wij van harte dat wij vele van u op zaterdag 17 juni mogen verwelkomen.

http://www.overbos.nl
http://www.hetoverbos.nl


 

 

 

 


