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De nieuwsbrief is weer terug!
Vanaf dit schooljaar zullen wij het reilen en zeilen op onze school delen via de nieuwsbrief. Deze
brief zal maandelijks verschijnen op Isy en neemt u mee in waar wij als school mee bezig zijn. Wij
wensen u veel leesplezier toe!
Mocht u nog vragen hebben of willen meedenken over onderwijs in het algemeen?
Dan bent u van harte welkom tijdens de ouderbijeenkomsten die we speciaal georganiseerd hebben
dit schooljaar:






8 oktober 2018, 19.30- 21.00 uur.
26 november 2018, 13.30- 15.00 uur.
13 februari 2019, 9.00- 10.30 uur.
4 april 2019, 19.30- 21.00 uur.
4 juni 2019, 13.30- 15.00 uur.

We hebben ervoor gekozen de dagen en tijdstippen te laten wisselen, zodat alle ouders een of
meerdere keren in de gelegenheid zijn om te komen naar een ouderbijeenkomst.
Voor deze bijeenkomsten krijgt u een uitnodiging via ISY, waar u zich ook kunt opgeven.

Graag stellen wij aan u voor:
Beste ouders, verzorgers,
In deze brief wil ik mijzelf graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Roy ten Wolde en vanaf augustus ben ik werkzaam op basisschool Overhoven voor 4
dagen in de week. Samen met juffrouw Maria en juffrouw Marlies ben ik verantwoordelijk voor
de groep 4/5 op de maandag en dinsdag. Op de donderdag en vrijdag ben ik te vinden in de groep
3/4 van juffrouw Marjos. Vrijdagmiddag mag ik werken met de leerlingen van groep 7/8.
Op de woensdag ben ik werkzaam op de Sjtadssjool in de groep 7/8.
Ik ben getrouwd en vader van twee prachtige dochters. Met mijn gezin woon ik al
mijn hele leven, 47 jaar, in Sittard.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te zeilen, surfen, skiën en te fietsen. Verder
ben ik lid van een Zaate Hermenie en rijd ik graag op zonnige dagen met de Vespa
club op een oldtimer Vespa door het Heuvelland.
Ik heb er erg veel zin in, een nieuwe school, een nieuwe uitdaging en zie uit naar een fijne
samenwerking met de kinderen, mijn collega’s en met u als ouder. Samen gaan we er een mooi
jaar van maken.
Wilt u meer over mij weten of graag een afspraak maken, dan bent u uiteraard van harte welkom.
Rest mij nog u een fijn schooljaar toe te wensen en wellicht tot binnenkort.
Met vriendelijke groet,
Roy ten Wolde

De eerste schoolweken
Tijdens de eerste schoolweken van dit schooljaar hebben we gewerkt
vanuit de gouden weken, waarin veel aandacht besteed is aan het leggen
van de eerste contacten met de nieuwe leerkracht, met de nieuwe klasgenoten
in de stamgroep en hoe we met elkaar wensen om te gaan en hoe we dit
schooljaar samen met elkaar gaan werken.

Het oud-zeer hebben we met de hele school
symbolisch in de vuurkorf verbrand. Wij gaan
stralend het nieuwe schooljaar in. De kinderen
hebben de afgelopen weken samen gewerkt aan
een groepscollage en hebben dit gepresenteerd
tijdens de vuurkorfverbranding aan de andere
kinderen van onze school. Hier zaten prachtige
kunstwerken bij! U kunt deze bewonderen in de
gang bij de klaslokalen. De kinderen hadden ook
samen met de groep een Yell bedacht, dit hebben
ze aan de hele school laten horen. Het was een
geweldige ochtend met een mooi schoolmoment
van groep 1 t/m 8, allemaal samen!

Thienbunder
Woensdag 29 augustus zijn we met de hele school naar de speeltuin
Thienbunder geweest. Gelukkig zat het weer goed mee. De groepen 1
t/m 8 hebben samen, door elkaar en met elkaar gespeeld. Gelukkig
hadden we genoeg hulp van ouders om het tot een geweldige dag te
maken.

Kennismakingsgesprekken
Inmiddels zijn de kennismakingsgesprekken van start gegaan. U heeft zich hiervoor kunnen
inschrijven via Isy. Het doel van deze gesprekken is om zoveel mogelijk informatie van u te krijgen
over uw kind. Samen met de overdracht van de vorige leerkracht levert dit voor ons belangrijke
input op om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de behoeften van uw kind. Daarnaast
heeft u even persoonlijk contact kunnen maken met de leerkracht van uw kind.
Naast deze kennismakingsgesprekken verzorgen wij ook informatieavonden voor ouders. Op deze
avond willen wij u meenemen in hetgeen waar wij als school mee bezig zijn. De leerkrachten
zullen vanuit de praktijk vertellen waar ze op dit moment aan het werken zijn. Tevens is er
gelegenheid om vragen te stellen over de huidige organisatie.
De uitnodiging komt vi ISY, waar u zich dan direct kunt aanmelden.

Gynzy
Inmiddels hebben we de Ipads binnen! De SSTOBS- ict ‘ers zijn druk
bezig om ze start klaar te maken voor de leerlingen. In de Bovenbouw
hebben onze kinderen al een voorproefje genomen om de werelden
binnen Gynzy te verkennen. Het werken met Gynzy biedt kinderen de
kans om op hun eigen niveau te werken. Kinderen die meer uitdaging
nodig hebben, maar ook de kinderen die nog extra oefenmomenten
kunnen gebruiken. Het is mooi om te zien dat onze kinderen al heel
snel hun weg weten te vinden op de Ipads.
Werken vanuit de stamgroep
De kinderen zijn voor de vakantie ingedeeld in de huidige stamgroep. In deze groep komen de
kinderen ’s morgens bij elkaar bij hun juf of meester. Op dit moment lezen de kinderen groepsdoorbrekend. Dit betekent dat de kinderen binnen de bouw (onderbouw, middenbouw en
bovenbouw) op niveau zijn ingedeeld. Deze manier van werken
biedt ons kansen om nog beter af te stemmen op het niveau
van onze kinderen. Kinderen die nog een extra boost nodig
hebben, krijgen dit in een kleiner groepje, terwijl kinderen die al
verder zijn op hun eigen niveau verder kunnen werken na de
instructie. Deze manier van werken vergt enorme structuur en
rust binnen de school. Duidelijke afspraken maken met elkaar
zodat we allemaal weten wat we moeten doen. De leerkracht is
niet meer alleen verantwoordelijk voor zijn eigen groep, de
leerkrachten zijn verantwoordelijk voor al onze kinderen. Samen zie je meer dan in je eentje!

De komende weken staan in het teken van steeds meer praktische invulling van het werken in het
groepsdoorbrekend werken. Werken we aan de doelen die we ons tijdens de studiedagen gesteld
hebben, investeren we in de relatie met de kinderen en u als ouders.

Met vriendelijke
groeten,
team en directie
BS Overhoven

We hopen u in onze volgende nieuwsbrief weer
zo concreet mogelijk te kunnen informeren
stappen die dan gezet zijn.
Mocht u n.a.v. deze nieuwbrief vragen,
opmerkingen, tips of tops hebben, horen we
graag van u. Ook bent u natuurlijk van harte
welkom op de speciale ouderavonden!

