Nieuwsbrief

25 t/m 31 aug 2018

27-08

vergadering Oudervereniging

30-08

Open Schoolavond (zie
bijlage)

04-09

MR vergadering

14-09

groep 2 vrij

18-09 en 20-09

Oudergesprekken groep 1
t/m 8

Sümeyye, Jesper, Lucas,
Veerle, Siem, Bentley, Fiona,
Logan, Luca, Jayden,
Lindsey, Lucas, Thijs, Jari,
Jula, Dex, Filip, Jelle,
Damian, Matthew, Anne,
Maxim, Rafael, Lotte, Esmee,
Elif, Elif, Juul, Sep ,Mette,
Esme.

Beste ouders,
We hopen dat u allemaal een geweldige vakantie heeft gehad en dat u vol frisse moed weer bent
begonnen. De kinderen, juffen en meneren beginnen aan elkaar te wennen. Samen hebben we het
schooljaar geopend met de openingsviering. Wat is het toch fijn om af en toe met z’n allen dit soort
activiteiten te doen!
Tijdens de laatste ouderavonden van vorig schooljaar hebben we met een behoorlijk aantal ouders
gesproken over de nieuwsbrief. Daar, gecombineerd met wat we al wisten, komt het volgende uit:






De nieuwsbrief blijft wekelijks verschijnen
U zult de nieuwsbrief voortaan op vrijdag digitaal ontvangen
We gaan u via de nieuwsbrief op de hoogte te houden van allerhande inhoudelijke zaken en/ of
ontwikkelingen waarmee we op school bezig zijn. Zaken die voor de klas van uw kind(eren)
gelden, blijft u ontvangen via MijnSchoolinfo.
Het komend jaar zullen we de opmaak van de Nieuwsbrief wat wijzigen.

Heeft u nog opmerkingen over de nieuwsbrief, laat het ons vooral weten!
Hiernaast zijn er enkele data waar we uw aandacht alvast voor vragen. Dat is in eerste instantie
donderdag 30 augustus (zie de bijlage in de nieuwsbrief).
Ook willen we u vragen om dinsdag 9 oktober in uw agenda te schrijven. Op deze avond willen we u
bijpraten over o.a. de algemene ontwikkelingen op school, de uitkomsten van de vragenlijsten die
afgelopen schooljaar zijn ingevuld, onze acties die daar op volgen en de keuzes die we hierbij maken.
3 jaar geleden hebben we dat ook gedaan en ouders hebben dat als positief ervaren. U ontvangt de
uitnodiging op een later tijdstip.
Wij wensen alle ouders, verzorgers, kinderen en leerkrachten een fantastisch schooljaar!
Team BS D’N OVERKANT

Geen mededelingen

Vanuit de directie
Meneer Mark werkt vanaf dit schooljaar de hele week op het
bestuurskantoor van onze stichting SKPOEL. Diverse collega’s hebben zijn
taken overgenomen. In het kort:
Meneer Arjan

leerkrachten coachen op ICT gebied; beheer van
licenties

Meneer Erik

eerste hulp bij software/ computerproblemen

Juf Coby

contactpersoon MijnSchoolinfo en klassenouders

Juf Mirjam

Website en Nieuwsbrief

De AVG (algemene verordening persoonsgegevens) is voor de vakantie
van kracht geworden. Bij ons schoolreisje heeft u daar als eerste concreet
mee te maken gehad. We hebben u toen een brief gestuurd met het
verzoek zo veel mogelijk alleen uw eigen kind op de foto te zetten en
zeker geen foto’s op social media te delen waarop andere kinderen te zien
zijn. Een ander voorbeeld is dat we al geruime tijd alleen de voornaam
van een kind, dat voor het eerst op school is, in de Nieuwsbrief zetten.
Gedurende het schooljaar zullen u bijpraten over andere ,maatregelen die
we als school zullen (moeten) nemen.

Dit jaar is voor ons team een Pas-op-de-plaats jaar. Dat houdt in dat we
intern heel kritisch gaan kijken naar de dingen die we doen. Doen we de
dingen goed, maar doen we ook de goede dingen? Zijn alle afspraken nog
bij iedereen helder of moeten ze aangescherpt worden? Welke vakken
(voor zover dat nog niet liep vanuit voorgaande jaren) zijn aan
vernieuwing toe? En zo is er nog een hele lijst samen te stellen. Dit zullen
we nog verder uitwerken op de informatie avond van 9 oktober.

Nieuwe collega’s
In verband met de groei van de school én de middelen die we krijgen om werkdruk te
verminderen, hebben we ook dit jaar weer nieuwe leerkrachten kunnen aannemen.
Ze stellen zich hieronder aan u voor.

Ik ben Guusje Voermans en ik ben 24 jaar. Vorig jaar ben ik begonnen bij
SKPOEL als invalkracht. En vanaf dit schooljaar ben ik 5 dagen te vinden
op D’n Overkant. Op de donderdagen sta ik in de groep van meneer
Menno. Op de andere dagen ben ik elke dag in een andere klas te vinden.
Ik zie ernaar uit om er een leuk en leerzaam schooljaar van te maken.
Groetjes
Guusje
Beste lezers,
Graag stel ik me via deze weg even aan u voor. Mijn naam is Bram
Plomp en ik ben 1 van de leerkrachten van de groepen 8.
Hiervoor heb ik 11 jaar gewerkt op 2 verschillen basisscholen en voor
verschillende groepen.
Samen met mijn partner en 2 dochters van 2 ½ en 1 woon ik in het dorp
Hoeven.
Met veel energie ben ik dit schooljaar begonnen en deze eerste week heb ik de kinderen
al beter mogen leren kennen. Mijn kennismaking met de kinderen en collega’s de
afgelopen dagen hebben mijn besluit om de overstap te maken naar deze school tot op
heden alleen maar bevestigd. Ik heb er erg veel zin in om samen met de kinderen van
hun laatste basisschooljaar een leerzaam en leuk jaar te maken.

Mijn naam is Evy Luiken, 23 jaar oud en woonachtig te Etten-Leur.
Wellicht dat u mij al kent van afgelopen schooljaar. Ik was
namelijk, tijdens mijn laatste jaar aan de PABO, stagiaire in groep
3 bij juf Sandra Elst. Na het behalen van mijn diploma mocht ik
blijven
om
juf
Karlien
te
vervangen
tijdens
haar
zwangerschapsverlof. Iets waar ik enorm naar uitgekeken heb!
Naast Basisschool D’n Overkant vind ik reizen, hockeyen en
winkelen erg leuk. Ik verheug me op dit schooljaar en hoop u eens
te ontmoeten!

Schoolvakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019

Vakanties / Vakantiedagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Groep 1 t/m 8 vrij
2e Pinksterdag
Laatste vrijdag schooljaar
Zomervakantie

15 okt. t/m 19 okt. 2018
24 dec. 2018 t/m 4 jan.2019
4 mrt t/m 8 mrt 2019
19 april 2019
22 april 2019
27 april 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 mei 2019
31 mei 2019
10 juni 2019
5 juli 2019 (vanaf 12:00 uur vrij)
8 juli t/m 16 augustus 2019

Vrije dagen
14
12
09
19
06
07
21
25
15
01
19
29
21
28

sept. 2018
okt. 2018
nov. 2018
nov. 2018
dec. 2018
dec. 2018
dec. 2018
jan. 2019
feb. 2019
mrt 2019
mrt 2019
mrt 2019
juni 2019
juni 2019

Groepen 2 vrij
Studiedag - Groepen 2 t/m 8 vrij
Groepen 2 vrij
Studiedag - Groepen 1 t/m 8 vrij
Studiedag - Groepen 1 t/m 8 vrij
Groepen 2 vrij
Groepen 2 t/m 8 vanaf 12:00 uur vrij
Groepen 2 vrij
Groepen 2 vrij
Groepen 2 t/m 8 's middags vrij
Studiedag - Groepen 1 t/m 8 vrij
Groepen 2 vrij
Studiedag - Groepen 2 t/m 8 vrij
Groepen 2 vrij

Open School 30 augustus
Beste ouders/verzorgers,
Zoals eerder vermeld organiseren wij op donderdag 30 augustus 2018 een informatieavond
voor ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool D’n Overkant.
Deze avond heeft als doel u te informeren over alles wat er in de groep(en) van uw
kind(eren) gaat gebeuren in het komende schooljaar. Dit gebeurt door middel van een
PowerPointpresentatie van ongeveer 10 minuten. Na deze presentatie wordt er een
onderwerp uitgediept.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Groepen 1-2:
Groepen 3:
Groepen 4:
Groepen 5:
Groepen 6:
Groepen 7:
Groepen 8:

taal en rekenen
hoe moeilijk is leren lezen?
rekenstrategieën
differentiëren met spelling en rekenen,
uitleg datamuur
rekenuitleg over cijferend optellen en aftrekken
gezamenlijke start, daarna eigen groep
schoolverlatersinformatie
informatie over de eindtoets

De informatie wordt twee keer gegeven:
Ronde 1 : 19.00-19.30 uur;
Ronde 2 : 19.40-20.10 uur.
Juf Mariëlle geeft op bovenstaande tijden informatie over Levelwerk en zal te vinden zijn in
de teamkamer op de eerste verdieping.
Zorgt u ervoor op tijd te zijn, de presentaties beginnen op de afgesproken tijd.
Deze avond is bedoeld voor ouders/verzorgers, het is niet de bedoeling dat de kinderen
meekomen.
De avond is algemeen van opzet, voor individuele vragen kunt u een afspraak maken met de
leerkracht(en).
Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 30 augustus!
Team D’n Overkant

Kerstspel
De zomervakantie is weer voorbij. Dit betekent dat wij al weer druk bezig zijn met de
voorbereidingen voor het kinderkerstspel in de Lambertuskerk op kerstavond 24
december.
Voor dit geweldige spektakel zijn we ook dit jaar weer op zoek
naar kinderen die ons hierbij willen helpen.
Wij zijn op zoek naar enkele engeltjes, die samen met de grote
engel een dansje willen opvoeren. Jongens en meisjes uit groep
1-2 mogen zich hiervoor opgeven. Er wordt ongeveer zes keer
geoefend, en een generale repetitie. De data waarop wordt
geoefend, zijn nog niet bekend.
Ook zijn we op zoek naar enkele herders en herderinnetjes voor
een breakdance. Jongens en meisjes uit groep 7-8 mogen zich
hiervoor opgeven.
En natuurlijk zijn we op zoek naar kinderen die mee willen zingen in het koortje. Je hoeft
geen geoefend zanger te zijn. Maar wil je meezingen en onderdeel zijn van dit spektakel,
geef je dan op.
Als laatste, en niet onbelangrijk, zijn we op zoek naar
een kindje Jezus (Tussen de een en zes maanden oud)
en Jozef en Maria.
Iedereen kan zich opgeven tot uiterlijk 10 oktober 2018
via e- mailadres kinderkerst.lambertus@hmaria.nl
Werkgroep Kinderkerstspel

Tennisles

