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Het O-dat-je
4 t/m 15 oktober: Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek van 2017 start op woensdag 4 oktober. Het thema van deze
week is “Griezelen - Gruwelijk Eng”. Janneke Schotveld, bekend van Superjuffie en
Botje, schrijft het Kinderboekenweekgeschenk “Kattensoep”. We gaan griezelen, bibberen en rillen van spanning.
Vanaf 6 oktober kunnen jullie in de aula komen kijken naar: “Het favoriete griezelboek van
de juf en meester”.
Mogen wij ons even voorstellen….
Wij zijn Petra Thielen (groepen 1-2)
en Yvonne Zegers (groep 5). Wij zijn
de interne vertrouwenspersonen van
St. Oda. Wij kunnen kinderen en
ouders indien noodzakelijk adviseren en verwijzen via welke weg problemen of klachten het beste kunnen worden behandeld. Er hangt
een poster van ons in de gang tegenover groep 3. Ook hangt er een brievenbus waarin leerlingen en ouders
post kunnen deponeren voor ons.
Tevens kunt u altijd op de site van
school kijken hoe we te bereiken zijn
en wat onze taken zijn.
Dit schooljaar zijn we gestart met
het JEELO-thema ‘Omgaan met elkaar’, hierop aansluitend zullen we
na de herfstvakantie in alle groepen
ons weer voorstellen en onze taken
duidelijk maken.

Studiedag
Agendapunten studiedag 4 oktober:
- scholing hooggevoeligheid;
- trendanalyse opbrengsten schooljaar
2016 - 2017;
- doorstroom van kleuters groep 2 / 3;
- verdieping Snappet.

Afsluiting Jeelo project
Als afsluiting van het project “Omgaan met
elkaar”, willen wij u (ouders, opa’s en oma’s
en andere belangstellenden) uitnodigen op
donderdag 12 oktober van 13.30 tot 14.15
uur. U kunt dan samen met uw (klein)kind
kijken naar het eindresultaat van de opdrachten in de groep van uw (klein)kind en
naar de eindresultaten van de andere groepen.

Reminder stakingsactie
I.v.m. de stakingsactie zijn alle leerlingen 5 oktober vrij.

Kledinginzameling
Op 3 oktober a.s. vindt weer een kledinginzameling plaats.
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Vanaf dit schooljaar ben ik, Daisy Tijssen, als gezinscoach betrokken bij basisschool St. Oda. Ik kan ouders, kinderen en leerkrachten ondersteuning bieden als
het even niet zo lekker gaat. Hierboven staan een aantal voorbeelden waar je aan
kunt denken. Herken je hier iets van? Of heb je andere vragen die je graag wilt bespreken, laat het dan horen aan de leerkracht van uw kind of de intern begeleider.
Zij weet wanneer ik aanwezig ben of kan mijn contactgegevens doorgeven.

“Jouw geluk in Venray”

IVN-activiteit
Het IVN Geijsteren-Venray organiseert in de herfstvakantie op dinsdag 17 oktober 2017 de activiteit “expeditie in de
Leunse Paes” voor de jeugd van 6-12 jaar. De Leunse Paes
is het thuis van vele diersoorten. Er wonen o.a. vogels,
reeën, bever, de vos en de das heeft er zijn
burcht. En…… wie weet vinden we wel een
spoor van de wolf.
Wanneer? Dinsdag 17 oktober om 10.00 uur.
Startplaats: Het toegangspoortje van de Leunse Paes aan
de Baggerweg. Voor dit natuurproject geldt: Draag laarzen of stevige schoenen en kleren die nat en vies mogen
worden. Deze activiteit is kosteloos!!! Kinderen tussen 6 12 jaar kunnen zich per email aanmelden bij: Marleen Jacobs: jacobs_marleen@hotmail.com Wim mommen: mommen@home.nl Vermeld: naam, leeftijd, adres, telefoonnummer.
Kinjer Vastelaovend Leedjesfestival 2017 - 2018
Onderstaande data en informatie zijn belangrijk om te noteren.
Inschrijving: uiterlijk 20 oktober 2017, via het aanmeldformulier
op www.kvl-limburg.nl of stuur naam, adres, telefoonnummer
en e-mailadres naar aanmelden@kvl-limburg.nl
Lied inzenden: uiterlijk 1 november 2017
Voorronden: zondag 19 november 2017 te Ell en za/zo ?? november 2017 (plaats volgt).
Finale: zondag 28 januari 2018 (plaats volgt)

Beste jongens en meiden,
In september organiseert het Venrays Museum een fotowedstrijd voor alle mensen die in Venray wonen. Iedereen
kan meedoen: jong, oud, professional en amateur. Aan alle
mensen in Venray vragen we: Maak een foto van wat jou
gelukkig maakt(e) in Venray!
Speciaal voor de leerlingen van de basisscholen in Venray is
er een aparte wedstrijd, waarbij ook prijzen zijn te winnen:
-een camera (voor de school)
-een gratis foto-workshop voor jouw groep
Stuur de foto naar info@venraysmuseum en schrijf erbij:
“fotowedstrijd”. Zet ook de naam van je school én je naam,
adres, telefoonnummer in de email! Jouw foto wordt van 15
t/m 29 oktober tentoongesteld in het Venrays Museum. Je
mag met je groep dan gratis in het Venrays Museum naar
alle ingezonden foto’s komen kijken. Op zondagmiddag 29
oktober om 16.00 uur worden in het Venrays Museum de
prijswinnaars bekendgemaakt én worden de prijzen uitgereikt! Ook je ouders zijn dan welkom!
cultuur-lab

