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Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen weken hebben we te maken gehad met behoorlijk wat zieke collega’s. Tot nu
toe hebben we gelukkig elke keer vervanging kunnen regelen, met inzet van vaste
collega’s en de invallerspool. Fijn voor iedereen! We streven er naar om de betrokken
klassen elke keer goed op de hoogte te houden via MijnSchoolInfo. Heeft u vragen
hierover,

dan

horen

we

dat

graag!

Later

in

het

jaar

evalueren

we

ons

vervangingsprotocol en brengen we u weer op de hoogte. Ook de MR wordt hierover
uitgebreid bijgepraat.
In deze Nieuwsbrief vindt u dit keer heel veel belangrijke informatie. We vragen uw
speciale aandacht hiervoor!
•

Oudergesprekken 18 en 20 september

•

Ouderbijdrage (deze heeft u ook al op papier ontvangen)

•

Vanuit de H. Mariaparochie

Vanuit de OR:
In de bijlage vindt u de brief over de ouderbijdrage van het schooljaar 20182019

Oudergesprekken
Op dinsdag 18 en donderdag 20 september vinden de (omgekeerde) oudergesprekken
plaats voor de groepen 1 t/m 8. De gespreksmomenten worden klaargezet in
MijnSchoolInfo. U dient zelf in te tekenen op een bepaalde tijd. Het is ook mogelijk om
alvast een gespreksonderwerp in te vullen, mocht u dat willen. Zodra u een tijdstip heeft
gekozen, wordt dit voor andere ouders weergegeven als bezet (zij zien niet uw naam
staan). Houd u rekening met 10 minuten “looptijd” als u meerdere kinderen op school
heeft.
Bij de eerste ronde oudergesprekken is het de bedoeling dat u zoveel mogelijk over uw
kind vertelt om zo een start te maken. De leerkracht zal vooral luisteren en vragen stellen.
U begrijpt dat de leerkracht inhoudelijk nog niet heel veel kan vertellen over uw kind, maar
wel over de eerste indrukken. Hieronder en in de mail die u ontvangt via MijnSchoolInfo,
vindt u een vragenlijst. Wanneer u deze invult en vooraf bij de leerkracht afgeeft of mailt,
kan de leerkracht zich al voorbereiden. U kunt hem ook meenemen tijdens het gesprek.
De leerkracht heeft ook de mogelijkheid om een leerling alvast in te plannen met
onderwerp van gesprek. Dit kunt u zien wanneer u ingelogd bent. Er zijn door de
leerkrachten ruim voldoende tijdsblokken aangemaakt, zodat er voor u als ouder genoeg
keuze is. Echter, wie het eerst komt, wie het eerst maalt!
Om de datum en tijdstip van het oudergesprek in te plannen of te bekijken, dient u in te
loggen op de website van MijnSchoolInfo. U kunt ook gebruiken maken van de
MijnSchoolInfo App voor het raadplegen/aanpassen van deze gegevens. Inloggen op
MijnSchoolInfo website kan via het volgende webadres:
https://dnoverkant.mijnschoolinfo.nl
Inschrijven voor het 10-minutengesprek kan vanaf dinsdag 11 september 12:00 uur tot
en met zaterdag 15 september 23:59 uur. Graag tot ziens op 18 of 20 september!
Mocht u zich nog niet geregistreerd hebben in MijnSchoolInfo dan verzoeken wij u dit
alsnog te doen. Elke donderdag wordt er aan alle ouders die zich nog niet geregistreerd
hebben een activatiecode gemaild. Mocht u nog geen activatiecode ontvangen hebben,
neem dan contact op met onze administratie. Dit kan via volgend e-mailadres:
coby.boot@dn-overkant.nl.
Soms komen de e-mails van MijnSchoolInfo in de SPAM-map terecht. Wij willen u vragen
om dit op voorhand even te controleren.
Met vriendelijke groet,
Het team van basisschool D'n Overkant

D’N OVERKANT
Edward Poppelaan 18 4874 NA Etten-Leur
076-5012389
info@dn-overkant.nl

www.dn-overkant.nl

Deze lijst is een hulpmiddel om met u in gesprek te gaan over uw kind. Wij noemen dat het omgekeerde
oudergesprek.
Wij vragen u deze lijst in te vullen en uiterlijk donderdag 13 september 2018 via de mail naar de leerkracht te
sturen.
1). (uw kind)
Algemeen
1a. Geef met een kruisje achter het woord aan wat u in uw kind herkent.
Spontaan
Zelfverzekerd
Teruggetrokken
Opgewekt
Open
Nieuwsgierig
Driftig
Veeleisend
Agressief
Levendig

Verlegen
Onzeker
Dominant
Somber
Gesloten
Dromerig
Zachtaardig
Behulpzaam
Vriendelijk
Afwachtend

Vrolijk
Druk
Ontspannen
Grappig
Vrolijk
Vlak
Rustig
Gespannen
Serieus
Zelfstandig

1b. Hoe voelt uw kind zich op school?

1c. Hoe voelt uw kind zich over het algemeen thuis?

1d. Zijn er dingen waar uw kind moeite mee heeft?

2. Sociale contacten (geef aan: onvoldoende / voldoende / goed)
2a. Op school

2b. Buiten school

Geconcentreerd
Afgeleid
Doorzetten
Onverschillig
Moedig
Sportief
Creatief
Sociaal
Muzikaal
intelligent

3. Interesses
3a. Waarin toont uw kind veel interesses of waar is het goed in?

3b. Zet uw kind zich thuis wel of niet makkelijk in voor taken van school?
(u kunt denken aan huiswerk, oefenen met software, oefenen met tellen, oefenen met lezen
enzovoorts)

4. Verwachtingen
4a. Wat heeft uw kind nodig van de leerkracht of de school om er een succesvol jaar van te maken?

5. Zijn we nog iets vergeten of wilt u nog iets kwijt?

Ouderbijdrage 2018-2019

Basisschool D’n Overkant
Edward Poppelaan 18
4874 NA Etten-Leur
076-5012389
Etten-Leur, september 2018

Oudervereniging D’n Overkant
Postbus 113
4870 AC Etten-Leur

Hierbij ontvangt u een nota voor de ouderbijdrage voor het
schooljaar 2018-2019 van uw zoon/dochter.
Het goede nieuws is dat we voor dit schooljaar hebben besloten de ouderbijdrage niet te
veranderen ten opzichte van het vorige jaar. De ouderbijdrage bedraagt hierdoor voor
schooljaar 2018-2019 weer € 27,50 per kind.
U kunt de ouderbijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL76 ABNA 0526657782 t.n.v. Oudervereniging Basisschool D’n Overkant
Onder vermelding van:
1. de voor- én achternaam van uw kind.
2. de groep én de naam van de leerkracht bij wie uw kind dit jaar zit.
Graag ontvangen wij de ouderbijdrage vóór 01 oktober 2018 op bovenstaande rekening.
Wij willen benadrukken dat de ouderbijdrage word gebruikt voor verschillende activiteiten
in het schooljaar. Denk daarbij o.a. aan Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Dn Overkantdag
enz.
Ook willen wij u erop attenderen dat de ouderbijdrage niet verplicht, maar ook zeker niet
vrijblijvend is. Wij hebben elke bijdrage nodig om uw kind leuke activiteiten te kunnen
blijven aanbieden.
Wij hopen er met zijn allen weer een leuk jaar van te kunnen maken en zien uw bijdrage
dan ook heel graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Oudervereniging Basisschool D’n Overkant.

Uit de H. Mariaparochie

September 2018
Beste ouders en kinderen,

Family-time

De zomer en de vakantie liggen alweer achter ons. De scholen zijn weer begonnen, en ook
in de kerken van de Mariaparochie beginnen we aan een nieuw werkjaar. Speciaal voor
jonge gezinnen hebben we al een aantal activiteiten op de kalender gezet.
Kinderwoorddienst
In de Lambertuskerk is er regelmatig een kinderwoorddienst. Tijdens de zondagsviering,
die begint om 11.00 uur, gaan de kinderen naar een aparte ruimte
om te luisteren naar een verhaal en te knutselen.
De volgende data kun je alvast noteren :
16 september, 7 oktober, 4 november en 2 – 9 – 16 – 23
december (advent).

Gezinsvieringen
Deze vieringen zijn gericht op het hele gezin en heel goed te volgen voor kinderen. Het
kinderkoor de Hartegalen zorgt voor de muzikale omlijsting. In de eerste gezinsviering is
het meteen feest want dan vieren we het 50 jarig bestaan van het kinderkoor !

De

volgende data staan al vast :
4

november 11.00 uur in de Lambertuskerk:

Jubileumviering Hartegalen

25 november 09.30 uur in de Petruskerk:

Sinterklaasviering

9

Presentatieviering vormelingen

december 11.00 uur in de Lambertuskerk:

Kerstmis
De volgende activiteiten zijn er door en voor kinderen :
24 december

15.00 uur Peuter- kleuterviering in de Petruskerk
16.30 uur Kerstspel in de Lambertuskerk m.m.v. de Hartegalen
19.00 uur Gezinsviering in de Petruskerk m.m.v. de Hartegalen

25 december

13.30u – 15.30u Kerstinstuif in de Petruskerk met muziek, verhaal en

kerststal kijken.
6 januari 2019 11.00 uur 3 koningenviering in de Lambertuskerk

Kinderkoor
Het kinderkoor De Hartegalen repeteert iedere dinsdag van 18.15
uur tot 19.15 uur in de pastorie van de Lambertuskerk,
Stationsstraat 19a.
Lijkt het je leuk samen met andere kinderen in een koor te zingen,
en kun je al lezen, kom dan een keer kijken of meedoen tijdens
een repetitie.

Vormselvoorbereiding
We gaan dit najaar weer van start met de vormselvoorbereiding voor kinderen in groep 8.
Opgeven kan tot 21 september via de website: www.hmaria.nl onder praktische zaken.

Het Heilig Vormsel wordt toegediend op
Zaterdag 2 februari 2019
19.00 uur
Lambertuskerk.

Eerste Communie
De data voor de Eerste Communie 2019 zijn bekend. U kunt uw zoon of dochter opgeven
via de website. communievoorbereiding voor kinderen uit groep 4
start na de kerstvakantie. Opgeven graag vóór 31 oktober 2018.
www.hmaria.nl onder het kopje praktische zaken.
Communie in de Lambertuskerk:
zaterdag 18 mei 10.30 u.
zondag 19 mei 10.30 u.
Communie in de Petruskerk:
zaterdag 25 mei 10.30u
zondag 26 mei 10.30 u.
Met vriendelijke groet,
Alida van Veldhoven, Pastoraal Werkster
en alle kinderwerkgroepen uit de H. Mariaparochie

