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Het O-dat-je
Voorleeswedstrijd 2017 - 2018
De voorrondes van de voorleeswedstrijd zullen binnenkort in de groepen 7 en 8
van start gaan. Er staan alweer veel kinderen te popelen om de voorleeskunsten
te kunnen tonen. Op vrijdag 24 november zal de schoolfinale plaatsvinden, waarbij de drie winnaars van groep 7 en de drie winnaars van groep 8 tegen elkaar mogen
strijden. Uiteraard zijn de ouders van de finalisten van harte uitgenodigd om dan te
komen kijken!
Wij wensen iedereen die meedoet veel voorleesplezier en succes met de voorbereidingen.
Ouder panel
Op de groepsinformatieavond kregen de
aanwezige ouders de
kans om zich op te
geven voor de ouderpanelbijeenkomsten.
We danken alle ouders die zich hiervoor
aanmeldden.
Nog niet voor alle
groepen zijn aanmeldingen
ontvangen.
Vandaar dat wij u
binnenkort over de
definitieve samenstelling berichten.

Leerling panel
Groep 5: Tijn Smits en Daniek Vissers.
Groep 6: Indy Jousma en Romain Schepers.
Groep 7: Jelle Lemmens en Natalie Meulendijks.
Groep 8: Luc Gevers en Kayleigh Martens.
Algemene ouderavond
De agenda en overige stukken voor de algemene ouderavond
van 14 november a.s. heeft u via ouderportaal ontvangen.
Datum kerstmarkt
De datum van de kerstmarkt is verzet van 22 december naar
18 december. T.z.t. ontvangt u meer nieuws over de opzet.

Mooi resultaat schoolbowlingtoernooi
De groepen 6, 7 en 8 hebben tijdens de herfstvakantie meegedaan aan het schoolbowlingtoernooi. Luc en Toine doen hiervan verslag.
De jongens en de meisjes van groep 8 (en 2 van groep 7) hebben de 1 e prijs gewonnen met het
bowlingtoernooi in Oostrum. Ze hadden 7 strikes en ook veel Spears. De jongens en meisjes hadden
615 punten. Ze hadden met 15 punten verschil op de 2 e. de kinderen vonden het heel erg leuk. De
kinderen die mee hebben gedaan zijn Toine Luc Isa Joran Lisanne Anne Natalie en Iris.
Luc
De jongens en de meisje van groep 8 & 7. Ze hadden gebowld en ze hadden de 1 e prijs. Ze hadden
7 strikes Toine 4 Luc 1 Isa 1 Joran 1.ad En ze hadden 15 punten verschil met de 2 e. En wij hadden 615
en de 2e 600. En we vonden het heel erg leuk!!!! De kinderen die hebben meegedaan zijn Toine Luc
Isa Joran Lisanne Anne Natalie en Iris.
Toine
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Intocht Sint
Zondag 26 november a.s. zal de Sint (met zijn Pieten) zijn intocht houden in Ysselsteyn.
Om 14.30 uur zal hij door de fanfare op de hoek Puttenweg/Pioniersstraat worden opgehaald. De route wordt over enkele weken in het YNB aangegeven. De deuren van de
Smelehof gaan open als Sint met zijn Pieten gearriveerd is.
Enkele opmerkingen:
- er zal om begrijpelijke redenen niet gestrooid worden op de kruispunten;
- mogen we in opdracht van de Hoofdpiet aan de kinderen (en ook hun ouders) vragen
stil te zijn als de Sint aan het woord is, zodat hij voor iedereen verstaanbaar is.
Op dinsdag 5 december zal Sint de basisschool vereren met een bezoek.

Vragen over internetgebruik bij jongeren
Jongere kinderen zijn vaak nieuwsgierig naar de online wereld. Invloed van vrienden en erbij
willen horen is een belangrijke reden om actief te zijn op sociale media, Maar het gebruik van
sociale media brengt ook risico's met zich mee, die voor ouders moeilijk te herkennen zijn. Hoe
ga jij als ouder om met deze risico's? Dat is nogal moeilijk. Het kan fijn zijn om hierover met
andere ouders van gedachten te wisselen. Dat kan op één van onze informatieavonden. “Hoe doe jij dat?” organiseert in Venray informatieavonden over diverse thema’s
rondom opvoeden voor ouders. Iedere keer staat een ander thema centraal.
Thema van de tweede infoavonden is het internetgebruik door jongeren. Onderwerpen
die aan bod komen zijn: wat weet jij over het internetgebruik van je kind; wanneer noem je
het een verslaving; heb jij invloed op het internetgebruik van je kind; ga jij hierover in gesprek met je kind en hoe doe jij dat?
Belangrijk: de avonden zijn alleen voor ouders en opvoeders. Je kunt je opgeven voor één van
de onderstaande avonden: do. 26-10-2017 19.30 - 21.00 uur The B Sportlaan 2, Venray / wo.
22-11-2017 19.30 - 21.30 uur gemeenschapshuis Smelehof, Puttenweg 2, Ysselsteyn / ma. 2711-2017 19.30 – 21.00 uur OJC Watjang, Hoofdstraat 34-B, Oirlo. Aanmelden: mail naar
hoedoejijdat@gmail.com en vermeld daarbij welke avond je wilt komen en met hoeveel personen.
Pleegouders gezocht!
Rubicon jeugdzorg besteedt ook dit jaar weer aandacht aan de Week van de Pleegzorg
van woensdag 1 t/m 8 november. In die week wordt landelijk aandacht gevraagd voor
alles wat met pleegzorg te maken heeft én het tekort aan pleegouders.
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in
Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de nul en achttien jaar.
Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt, is gedaald. Ook bij Rubicon wachten kinderen op
geschikte pleegouders. Want er moet een goede match zijn, willen ze geplaatst worden.
Vooral voor kinderen tussen de 2 1/2 en 4 jaar en boven de 10 jaar is het heel moeilijk
om geschikte pleegouders te vinden.
Iedereen kan meehelpen bij het vinden van nieuwe pleegouders, ook jullie. Daarom
hangen we in de komende weken een spandoek op het hek van jullie school. Op die
manier willen we mensen die nog een plekje vrij hebben in hun hart en in hun huis,
aanspreken om pleegouder te worden. Maak het positieve verschil in het leven van
een kind.
Kijk voor meer informatie op www.rubicon-jeugdzorg.nl/pleegouders. U kunt vrijblijvend
een van onze informatiebijeenkomsten bezoeken.
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“De Pen”
Mijn naam is Neeltje Roos.
Ik woon ruim 12 jaar in Veulen op het vleesveebedrijf van mijn man Johan
Roos. Naast veel koeien, stieren en 2 poezen hebben we 4 kinderen. Ze zitten alle
4 op de St. Oda school in Ysselsteyn. Gert zit in groep 8, Martijn in groep 6, Noud
in groep 4 en Marielle in groep 1/2a. Mooi verdeeld over de hele school.
Onze kinderen gaan nu voor het 4de jaar naar deze school omdat de school in Veulen
helaas gesloten is. Op deze manier leerden we heel snel veel mensen in Ysselsteyn
kennen. Buiten dat we het heel erg jammer vinden dat de school in Veulen dicht heeft
moeten gaan zijn we heel erg blij dat onze kinderen nu in Ysselsteyn op school zitten.
Ze hebben het er prima naar hun zin en we zijn erg tevreden over het onderwijs en
de gang van zaken.
Tijdens de prinsenreceptie in Veulen in januari 2015 werd ik door Henk Jenniskens
gevraagd of ik bij de oudervereniging wilde komen. In verband met het aantal kinderen uit Veulen op school wilden ze graag een ouder uit Veulen bij de club. Na een
'stage' van 10 maanden mocht ik in november officieel bij de ov. Dit vind ik erg leuk
om te doen!
2 dagen in de week werk ik als logopedist bij De Zorggroep hier werk ik met ouderen met b.v. een CVA, dementie, Parkinson etc.. Ik begeleid ze met
m.n. spraak, taal, en slikproblemen. Ik kom in zorginstellingen, maar ook bij de mensen thuis. Een heel leuk en afwisselend beroep!
In mijn vrije tijd ben ik naast OV-lid ook lid van ’vrouwenvereniging VSS’ in Veulen en
lid van het bestuur van buurtvereniging ‘Het Veulense Achterland’.
Ik wil De Pen graag doorgeven aan Juffrouw Elianne. Misschien heeft ze De Pen al
eens gehad, maar er zijn vast heel veel ouders die haar nog niet kennen en voor velen duurt het nog erg lang voor je haar in groep 8 tegen komt....

