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 11 t/m 15 juni   Kamp groep 8
  9 juli  Afscheid groep 8
 9 juli  Rapport mee        
12 juli  Talentenshow (12.00 uur uit)   
 13 juli  Studiedag
 16 t/m 24 aug  Zomervakantie

   
Een nieuwe kleutergroep erbij 
We zijn blij om u te kunnen melden dat wij vanuit het bestuur Primovpr goedkeuring
hebben gekregen om volgend schooljaar te kunnen starten met een derde
kleutergroep. Wij hebben op het moment net als de andere basisscholen in
Oostvoorne een hoop nieuwe aanmeldingen van gezinnen die verhuizen naar
Oostvoorne. Door deze derde kleutergroep zal iedere kleutergroep starten met
ongeveer 20 leerlingen.
 De aankomende weken gaan wij kijken naar een evenredige verdeling in alle drie de
groepen. 

Formatie 
U  begrijpt dat met het creëren van een derde kleutergroep wij ook opzoek moeten
naar een nieuwe leerkracht. Tevens zal juf Rinske vanaf volgend schooljaar
werkzaam zijn op obs de Bosrand (fusieschool Driehoek-Mildenbrug)
Zodra de formatie compleet is en de MR geïnformeerd is, zullen wij deze
formatie aan u bekendmaken. 

Verjaardagsfeest 



We willen de Ouderraad en alle hulpouders die zich hebben ingezet om
ons feest te doen slagen enorm bedanken! 

Team het Overbos 

Talentenshow 
De talentenshow is een traditie op het Overbos. Deze wordt gehouden op de laatste schooldag
voor de grote vakantie. Dit jaar is dat op 12 juli. Op deze dag zullen de  leerlingen  niet zoals
u gewend bent om 14.00 uur uit zijn, maar zij zullen mee naar huis mogen zodra de
talentenshow afgelopen is.  Deze  duurt tot uiterlijk 12.00 uur, mocht dit een probleem op
leveren, meldt dit even bij de leerkracht. 
U bent als ouder ook van harte uitgenodigd om de show te komen bekijken. 
Voor de talentenshow kunnen  leerlingen  zich binnenkort gaan opgeven. Dit kan alleen, of
met een groepje. Verdere informatie volgt binnenkort via Ouderportaal. 

Leerling Conferentie 

Op 16 mei is de jaarlijkse Primo Leerling Conferentie gehouden. Dit jaar
ging het over Duurzaamheid. Vier leerlingen uit de groepen 7 en 8 zijn
namens het Overbos naar deze conferentie geweest. Deze werd gehouden
in Futureland op de Maasvlakte.
Hier hebben ze een presentatie bijgewoond van "In de Noordzee" over de
Noordzee, met als hoofd thema het plasticafval dat rond drijft in de zee.
Vervolgens zijn de leerlingen zelf aan de slag gegaan met ideeën om het
plasticafval te verminderen en tegen te gaan.
Van deze dag is een filmpje gemaakt. Deze kun je via onderstaande link
bekijken.

Leerling Conferentie Primo vpr 

Schoolvakanties 2018-2019 

https://youtu.be/mZQv3Y_TP6Y


Herfstvakantie                    20 okt. t/m 28 okt.
Kerstvakantie                      22 dec. t/m 6 jan.
Voorjaarsvakantie            23 febr. t/m 3 maart
Pasen                                        19 april t/m 22 april
Meivakantie                         23 april t/m 5 mei   
Hemelvaart                           27 mei t/m 2 juni
Pinksteren                             10 juni
Zomervakantie                   20 juli t/m 1 september 

Vakantieverlof vanwege het beroep van één van de ouders 

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes
die zijn vastgelegd. 
Vrij of extra verlof opnemen voor de vakantie, het verlengen van een vakantie of
een korte vakantie mag niet.

Dit kan alleen als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (één van)
de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan ( artikel 11 lid f
van de Leerplichtwet). Dit verlof van maximaal twee aansluitende weken per
schooljaar mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. De
directeur van de school moet om bewijsstukken vragen, waaruit o.a. blijkt dat door
de aard van het beroep van één van de ouders een gezamenlijke vakantie van twee
aansluitende weken, binnen de gewone schoolvakanties, onmogelijk is. Als het
gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk om
verlof aan te vragen in dat schooljaar.

Bij het begrip "specifieke aard van het beroep" kunt u denken aan
seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de
zomervakantie een piekdrukte kennen. Het moet redelijkerwijs worden
aangetoond, dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke
bedrijfseconomische problemen zal leiden. Alleen het feit dat tijdens de
schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
Dit verlof is uitdrukkelijk niet voor het oplossen van roosterproblemen van de
werkgever of eigen bedrijf.

Stroomschema beoordeling vakantieverlof: 
Wanneer u dit schema volgt, kunt u bekijken in hoeverre u in aanmerking kunt
komen voor verlof buiten de schoolvakantie: 



Dagelijks worden de absenten genoteerd. Ongeoorloofd verzuim moet door ons
bij de leerplichtambtenaar gemeld worden. Ook als vergeten wordt het verzuim van
de kinderen door te geven.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim kan een boete opgelegd worden.
Mocht de school in gebreke blijft en ongeoorloofd verzuim goedkeurt  of niet
meldt, worden er boetes opgelegd die in de duizenden euro s lopen, gerelateerd aan
het budget en de grootte van de school.
Is uw aanvraag afgewezen en vindt u, dat dit niet op de juiste gronden is gebeurd?
Dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan bij de leerplichtambtenaar van Westvoorne
mevr. T Speelpenning- Vorstenbosch 

Nieuws uit de Bibliotheek 

Kinderjury 
Een groot deel van onze scholen heeft dit
jaar weer meegedaan met de Nederlandse
Kinderjury. De kinderen in de leeftijd 6 t/m
12 jaar mochten stemmen op hun favoriete

boek. Wij hebben natuurlijk alle stemmen opgestuurd, nu is het wachten tot
27 juni voor de uitslag!



Boekentip van de maand 
Er is een nieuw deel uit van de waanzinnige boomhut!
Met een mensen flipperende flippenkast, een enorm
spinnenweb (en spin!) en een grote rode knopwat gaat
er gebeuren als Andy & Terry daarop drukken?
Op zondag 16 september om 14:00 komt het
theatergezelschap Meneer Monster naar BREStheater
in Sport-cultuurhuis Dukdalf BRES met de voorstelling
van De Waanzinnige Boomhut.
Kaartjes zijn te koop via de www.brestheater.nl 

Mama Café in Cultuurhuis Nieuwe Veste 
Elke 2e woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur wordt er een
Mama Cafégeorganiseerd in Cultuurhuis Nieuwe Veste. Deze ochtend is
voor moeders en vaders van kinderen van 0 tot 4 jaar. Aanmelden hoeft
niet.

Summerschool 
Vorige zomer zijn we gestart met de allereerste Summerschool. Omdat dit
een groot succes was breiden wij uit.
Deze zomervakantie kan je in onze vestigingen Hellevoetsluis, Brielle en
Middelharnis de hele vakantie meedoen met de workshops. Deze zijn van
9:30 tot 11:30 uur. Vanaf 18 juni kan je je inschrijven op de website
www.bzhd.nl 
Alvast voor de agenda:
Maandag en woensdag zijn de workshops in Brielle.
Dinsdag en vrijdag zijn de workshops in Hellevoetsluis.
Op woensdag zijn de workshops in Middelharnis.

Vakantiebieb 
We delen een cadeautje uit! Vanaf 1 juli kan je weer de vakantiebieb-app
downloaden. Via deze app kan je de hele zomervakantie gratis tientallen e-
books lezen, wat een feest!

 


