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Beste ouders,
Na een week herfstvakantie zijn we weer fris van start gegaan. Met als aftrap een
studiemiddag op maandag. Vanuit de samenwerkende scholen hebben we de middag
samen met de andere drie basisscholen (Tovertuin, Baandert en Sjtadssjool) expertise en
kennis gedeeld t.a.v. Taallab en Talentenschool. Wat is het waardevol en inspirerend om
meegenomen te worden door collega’s van andere scholen in waar zij mee bezig zijn.
Na deze bijeenkomst, die op de Tovertuin plaatsvond, zijn we terug gegaan naar Overhoven.
De andere drie scholen zijn verder aan de slag gegaan met de Fusie en de invulling van de
Fusie Effect Rapportage.
Wij hebben tijdens de rest van de middag ingezoomd op de zorg voor onze kinderen. Welke
specifieke onderwijsbehoeften vragen onze kinderen en hoe vullen wij die zorg in.
Tevens heeft onze cultuur coördinator juf Vivian het team meegenomen in muziekonderwijs
waaraan wij de komende jaren een impuls gaan geven.

Het oktoberfeest was dit jaar weer een groot succes! Leerkrachten en kinderen verkleedt in
lederhosen/ dirndl gaf het feest nog een extra tintje. De optredens waren geweldig uitgevoerd,
wat fijn dat er zoveel ouders/ opa’s en oma’s zijn komen aanmoedigen. We kijken terug op een
geweldige dag, waarvoor dank aan alle ouders van de oudervereniging voor de voorbereiding en
begeleiding tijdens deze dag!

Ouderbijeenkomst
Maandag 8 oktober hebben we weer een ouderbijeenkomst gehad. Met 10 ouders zijn we
rondom de volgende vragen met elkaar in gesprek gegaan.







Wat is voor u ouderbetrokkenheid op school?
Hoe ziet u de toekomst van BS Overhoven?
Waar maakt u zich als ouder zorgen over?
Wat is uw visie over onderwijs?
Hoe zichtbaar is de denominatie voor u?
Wat zijn tips en tops voor onze school?

Het was een productieve avond waarin we met elkaar de dialoog aangegaan zijn. Vooral het
samen in gesprek gaan met elkaar ervaren wij als waardevol. De tips en tops die ons zijn
meegegeven zullen we intern met de collega’s binnen het team bespreken. En waar nodig actie
op zetten.
Mocht uw nieuwsgierigheid gewekt zijn, hieronder staan de komende data waarop u van
harte welkom bent:





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.

U kunt de uitnodiging via Isy verwachten.

Kinderboekenweek 2018 met als thema “vriendschap”
Op woensdag 3 oktober hebben we op BS Overhoven gezamenlijk de Kinderboekenweek
geopend.
Alle kinderen en veel ouders waren aanwezig op het grote schoolplein en dansten op het liedje
“Kom erbij”.
Daarna was het de beurt aan Kanisha en Levi om de boekenweek officieel te openen door het lint
door te knippen.
Groep voor groep liepen de kinderen onder de vriendschapsboog, over de rode loper naar
binnen.
Aangekomen in de klas hebben we samen getoast met bubbels terwijl de juf/meester voorlas uit
het nieuwe (prenten) boek.
Tijdens de KBW is er in alle groepen veel (voor)gelezen, getekend, geknutseld. Er zijn veel
vriendschapsbandjes gemaakt.

Informatieavonden

Voor de vakantie hebben we in alle groepen een informatieavond verzorgd. De opkomst van
ouders was groot op deze avonden. Het doel van deze avond was om verheldering te verschaffen
rondom de nieuwe organisatie op school. Ouders werden in de gelegenheid gesteld om kritische
vragen te stellen en kregen een “inkijkje” in de dagelijkse manier van werken. De leerkrachten
hebben a.h.v. een presentatie ouders laten zien hoe we op dit moment met onze kinderen
werken. We hebben hierover veel positieve feedback ontvangen. Ouders gaven aan dat ze nu een
veel beter beeld hebben van onze werkwijze. We zijn er nog niet, maar we maken hele mooie
stappen!

Kinderwijkraad
De nieuwe Kinderwijkraad is officieel geinstalleerd door Wethouder Kim Schmitz. De
Kinderwijkraad 2018-2019 bestaat uit leerlingen van de hoogste groepen van basisscholen de
Baandert, Overhoven, de Sjtadssjool en de Tovertuin.
De kinderwijkraad houdt zich- net als de ‘grote’ Wijkraad bezig met allerlei zaken die de
leefbaarheid van de wijk- maar dan vooral gericht op kinderen- ten goede komen.
Tijdens een drietal lessen op school kregen de kinderen inzicht in de werking van een democratie
en leerden ze dat- door zaken te benoemen in hun omgeving die anders en beter kunnen en
vervolgens plannen te maken voor de realisatie van de door hen gestelde verbeterdoelen- echt
iets kunnen doen en betekenen voor hun leeftijdsgenootjes in de wijk.
Tijdens de derde les op school hebben de kinderen van de hoogste groepen gestemd. Iedereen
mocht zijn of haar drie favoriete plannen kiezen, uit een lijst van twaalf plannen. Die plannen
waren in de tweede les door de kinderen zelf bedacht. Alle klassen hebben apart gestemd, hun
stemmen geteld en de uitslag voor hun eigen klas berekend. De einduitslag is als volgt:













Pesten (143 stemmen)
Zwerfafval (120 stemmen)
Roken (115 stemmen)
Speeltuinen (102 stemmen)
Hondenpoep (69 stemmen)
Graffiti en vandalisme (61 stemmen)
Activiteiten (55 stemmen)
Verkeer (49 stemmen)
Overlast jongeren (38 stemmen)
Geluidsoverlast (34 stemmen)
Vuurwerk (29 stemmen)
Omgeving (22 stemmen

De bovenste drie plannen worden door de kinderwijkraad opgepakt.
De nieuwe Kinderwijkraad gaat na de herfstvakantie van start en komt elke dinsdagmiddag na
school bijeen om verder te werken aan de drie belangrijkste plannen.
Daarnaast gaan de kinderen overleggen met de wijkagent en leuke dingen doen. Wethouder
Schmitz nodigde hen alvast uit voor een bezoekje aan het gemeentehuis.

 Meester Marcel en juffrouw Corine opa en oma zijn
geworden van een prachtige kleindochter Lucie. Wij
wensen hen veel liefde en geluk samen.
 Meester Rob een figurantenrol heeft gespeeld in de
televisieserie “Flikken”. Meester Rob heeft er 15
takes over gedaan om een boef te spelen vanuit
een speedboot. Te zien in aflevering 8, rond januari
2019.
 Juffrouw Corine sinds een paar weken ziek is. Wij
proberen dit zoveel mogelijk op te vangen met
vervangers zodat we geen kinderen naar huis
hoeven te sturen. Wij wensen juffrouw Corine veel
beterschap toe.

Met vriendelijke
groeten,
team en directie
BS Overhoven

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 ouderbijeenkomsten!

