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Het O-dat-je
Nog een paar nachtjes slapen…..
dan zal Sint met zijn
Pieten op dinsdag 5 december
de basisschool en het kinderdagverblijf bezoeken.
Als school hebben we de keuze
gemaakt deze dag met de kinderen te vieren (zonder aanwezigheid van ouders).
Wel nodigen we u uit de Sint
om circa 08.30 uur met de kinderen op het schoolplein welkom te heten.
Omdat het belangrijk is dat alle
kinderen Sint kunnen zien, vragen wij u achter de kinderen te
gaan staan.
Op deze dag zijn de schooltijden als normaal.

Kerstviering / kerstlunch
Dit jaar staan wij ook weer stil bij de Kerstgedachte. Dat is op vrijdag 22 december. Op
school heeft elke groep tot 10.00 uur een eigen invulling en daarna zullen wij de Kerstviering in de kerk verzorgen. Alle groepen houden een voordracht in de kerk. Ook zal de opbrengst van de kerstmarkt tijdens de viering
bekend gemaakt worden.
Wij nodigen u als ouders, opa’s en oma’s uit
deze viering bij te wonen (10.30 uur). Voorheen was deze mogelijkheid niet aanwezig
omdat er onvoldoende plaats in de kerk was.
I.v.m. de afname van het leerlingaantal kunnen we net zoals vorig jaar deze mogelijkheid
bieden. Wij vragen u achter in de kerk plaats
te nemen. Als afsluiting van de Kerstviering
hebben de kinderen een smakelijke kerstlunch in de klas. Hierover krijgt u nog
bericht.
Deze dag is er continurooster tot 13.00
uur.

Nieuwe functies binnen het ouderportaal
Het ouderportaal zal zowel op de pc als in de app onderscheid gaan maken tussen gelezen
en ongelezen items. Ongelezen items zullen dikgedrukt weergegeven worden en
er worden aantallen bij de modules getoond zoals u dat kent van de apps op uw
telefoon.
Bij de gesprekkenplanner kunt u feedback geven bij het kiezen van een tijd.
Bij berichten kan de school een groepschat een titel geven. U kunt, indien de school de onderlinge communicatie tussen ouders ingeschakeld laat, zelf bepalen of u wel of niet door
andere ouders benaderd wilt worden.
Functies binnen de app: Notificaties kunnen per module in- of uitgeschakeld worden. Het
startscherm wordt optioneel. Ouders en leerkrachten kunnen kiezen uit het huidige
“Dashboard” of het “Module overzicht”. De app faciliteert bijlages bij privéberichten of
groepschats. Het wordt zichtbaar wie er aan een groepschat deelnemen. Het wordt mogelijk om uit een groepschat te stappen.

DECEMBER 2017

Kerstmarkt
Dit jaar organiseren we naast de lunch op vrijdag ook een
kerstmarkt in en rond de basisschool. De kerstmarkt zal
plaats vinden op maandag 18 december van 18.00 uur tot
19.30 uur. Er zullen tijdens de kerstmarkt o.a. knutselwerkjes van de kinderen te koop zijn en er is koffie/thee
e.d. met veel lekkers te koop. Het geld dat we hiermee
ophalen gaat naar de stichting Namelok.

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen
op St. Oda, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten,
activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld
van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de Extreme Elementen? Maak
kennis met de wetten van Newton en Bernoulli. Duik in de wereld van een geoloog en leer
alles over onze aardkorst. Experimenteer met lucht maar pas op voor het vikingschip. En ga
aan de slag met "coole" proefjes over warmte. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die
tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je er al zin in? Kinderen krijgen op deze manier een
positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen
beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee
naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. Data van de cursus: donderdag 11-12018/donderdag 18-1-2018/donderdag 25-1-2018/donderdag 1-2-2018. Starttijd: 14:45
(lessen duren 60 minuten). Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl Inschrijftermijn
loopt tot en met 10-1-2017. Deelname bedraagt € 49,50 per kind, incl. goodies, leskaarten
en Mad Science-polsbandje.
Tafeltennistoernooi Red Stars

Rots en water training

Tafeltennisvereniging Red Stars organiseert het jaarlijks terugkerende tafeltennistoernooi in de kerstvakantie.
Het toernooi is verspreid over twee dagen: 28 en 29 december. De uiterste
inschrijfdatum is 1 december. De informatie hangt op de infoborden en
kan opgevraagd worden bij: Peter
Bouwmans, pbouwmans@home.nl, 06
-14251867.

De IB-er en RT-er hebben de Rots
en water training gevolgd: Rots en
water is een psychofysieke training. Het doel is het vergroten van
communicatieve en sociale vaardigheden, het vergroten van de
veiligheid en het verminderen van
sociale problemen zoals pesten,
conflicten enz.
We zijn blij dat we deze expertise
nu zelf in huis hebben.
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Bericht van Stichting Namelok
Mede dankzij uw financiële bijdrage aan ons waterproject zullen
we ons de komende 3 maanden niet vervelen. Want 30 november is het weer zover, dan vertrekken we weer naar Kenia. We
hopen 1 december in de namiddag in Nanyuki te zijn. Daar zullen we gaan
"inhuizen" en ons laten bijpraten door Peter (en familie).
Ons plan is om dit jaar in Kwale (provincie aan de oostkust) pompen te
gaan plaatsen. Kwale is op ons pad gekomen dankzij de basisscholen uit St.
Hubert en St. Anthonis (deelnemers Wandelen voor Water), waarvan 2 leerkrachten in Kwale zijn geweest i.v.m. het project teachers4teachers. Daarom
zullen we begin december richting Kwale reizen om contacten te leggen en
de mogelijkheden te bekijken. Hopelijk kunnen we concrete afspraken maken en er eind december/begin januari aan de slag gaan. Een nieuwe uitdaging, waar we met veel plezier naar uitkijken.
Tussendoor zullen we diverse gerealiseerde projecten gaan bekijken (Isiolo,
Nanyuki, Karatina, Namelok, Male, Matanya, ...). En zoals gebruikelijk zal er
wel weer wat onverwachts op ons pad komen. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
Nogmaals bedankt!
Ferdi en Inge

Ouderpanel
Op de groepsinformatieavond kregen de aanwezige
ouders de kans om zich op te geven voor de ouder
panelbijeenkomsten. We danken alle ouders die
zich hiervoor hebben aangemeld.
Na loting zijn de namen van het ouderpanel voor
het schooljaar 2017 - 2018 bekend.
Groep 1/2a: Renate Cornelissen/Anja van Neerven
Groep 1/2b: Ingrid Arts
Groep 3: Daisy Janssen
Groep 4: Rianne Vissers
Groep 5: Suzanne Peeters/Anke Smits
Groep 6: Carien Hellegers
Groep 7: Anke Kuunders/Silvie Evertz
Groep 8: Antoinette Schepers
De vergaderdata zijn 11 januari 2018 en 24 mei
2018. Er volgt ruim van te voren een uitnodiging
met een agenda.
Fijn dat dit schooljaar het ouderpanel van start
kan gaan.

Oproep voor documentaire 60 jaar
Avond4daagse Venray
De Avond4daagse Venray bestaat
volgend jaar 60 jaar. Om dit te vieren maken we een documentaire
over 60 jaar wandel Avond4daagse
Venray. Hierbij hebben wij uw hulp
nodig. Bent u in het bezit van foto's,
video-opnamen of super 8 filmpjes
laat het ons weten. Al het aangeboden materiaal wordt met zorg behandeld. Na digitalisering gaat het
materiaal weer terug naar de rechthebbende. Voor meer informatie:
avondvierdaagsevenray@gmail.com.
U kunt ook contact opnemen met
Judith Janssen 0478-513969. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Stichting Avond4daagse Venray
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Verkeersveiligheid rondom de school
Omdat de weg van en naar huis van de kinderen een aandachtspunt blijft, herhalen we de gedragsregels op gezette tijden.
- Laat kinderen die op loopafstand (binnen bebouwde kom) van de school wonen niet met
de fiets naar school gaan.
- Een rood stoplicht betekent dat je niet meer over mag steken of rechtsaf door rood (ook
ouders).
- Een oranje stoplicht betekent in principe ook stoppen.
- Steek over bij het zebrapad (ook ouders).
- Een kwartier voor en na de lestijden niet voor de school parkeren c.q. stoppen met auto’s.
- Rijd met de auto niet langs de school (schoolzone), maar laat kinderen uitstappen bij de par keerplaats bij de kerk, of op de parkeerplaats bij de dokterspraktijk op de Litsenbergweg
(met name het uitzicht is voor kinderen erg belangrijk).
- Ook de kruising Litsenbergweg/Pater Tulpstraat is erg onoverzichtelijk als er auto’s dicht bij
de kruising geparkeerd staan (wettelijk moet men minimaal 5 meter voorbij een kruising parkeren).
- Aan één kant van de Pater Tulpstraat geldt een stopverbod.
- Gebruik de Pater Tulpstraat als eenrichtingsweg, dus niet inrijden vanaf de stoplichten maar
van af de andere kant.
- Halen en brengen van de leerlingen.
Te voet:
Brengen: Alle kinderen komen via de gymzaal ingang de speelplaats op. De kinderen van groep 1
t/m 4 gaan via de kleuteringang naar binnen. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan via de hoofdingang naar binnen.
Ophalen: De ouders wachten op de speelplaats bij de gymzaal, NIET op het trottoir. De kinderen
van groep 1 t/m 4 verlaten de school via de kleuteringang en verlaten de speelplaats via de ingang van de gymzaal (dus niet via het kleine poortje). De kinderen van groep 5 t/m 8 verlaten via
de hoofdingang de school.
Met de fiets:
Brengen: De kinderen komen via de gymzaal ingang de speelplaats op en parkeren de fiets in de
daarvoor bestemde fietsenstalling achter de school. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan via de
kleuteringang naar binnen. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan via de hoofdingang naar binnen.
Ophalen: De ouders wachten op de speelplaats bij de gymzaal, NIET op het trottoir. De kinderen
van groep 1 t/m 4 verlaten de school via de kleuteringang en verlaten de speelplaats via de ingang van de gymzaal. De kinderen van groep 5 t/m 8 verlaten via de hoofdingang de school.
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Met de auto:
Brengen: De kinderen komen via de gymzaal ingang de speelplaats op. De kinderen van groep 1
t/m 4 gaan via de kleuteringang naar binnen. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan via de hoofdingang naar binnen.
Ophalen: De ouders wachten op de speelplaats bij de gymzaal, NIET op het trottoir. De kinderen
van groep 1 t/m 4 verlaten de school via de kleuteringang en verlaten de speelplaats via de ingang van de gymzaal. De kinderen van groep 5 t/m 8 verlaten via de hoofdingang de school.
Voor en na schooltijd parkeren er GEEN auto’s voor de school.

- Bekijk de situatie eens door de ogen van een kind.
- Spreek elkaar en de kinderen aan op verkeersonveilige situaties.
- Kom als ouder eens een keer kijken/checken of de verkeersveiligheid van uw kind wel goed
verloopt.
- Meld tips en aandachtspunten bij de oudervereniging of team.
Als we hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid in nemen, zijn we ervan overtuigd dat dit de
verkeersveiligheid van al onze kinderen ten goede zal komen!
Namens het team, medezeggenschapsraad, oudervereniging, de dorpsraad
en de politie Venray.

