JANUARI 2018

Het O-dat-je

Opbrengst kerstmarkt van ons sponsorproject voor het goede
doel Namelok
Op vrijdag 22 december is tijdens de kerstviering in de kerk het bedrag bekend gemaakt van de opbrengst van de kerstmarkt.
Een prachtig bedrag van € 1317,21.
Ferdi en Inge (vanuit Stichting Namelok) zitten op dit moment in
Kenia. Ze hebben de afgelopen weken al een aantal mooie plekjes
gezien waar ze namens de Oda school iets kunnen gaan betekenen.
Via deze weg willen we alle bezoekers, vrijwilligers, groot en klein
HARTELIJK BEDANKEN voor de bijdrage aan de kerstmarkt.
Het was gezellig, sfeervol en lekker druk.
Tevens wil het team van de Oda school iedereen fantastische feestdagen
en alle goeds voor 2018 toewensen.

JANUARI 2018

H. Vormsel
Op vrijdag 19 januari worden de leerlingen van groep 8 om
19.00 uur gevormd.
De voorste 4 banken links en de voorste 4 banken rechts in de
kerk zijn gereserveerd voor ouders. Mogen we de ouders en aanverwante familie vragen om té kleine kinderen niet mee naar
de kerk te nemen. In de kerk mogen geen foto- en/of videoopnames gemaakt worden.
Tenslotte wensen we iedereen natuurlijk een mooie, sfeervolle
viering en een fijne avond toe.

Ouder panel
Op 11 januari a.s. organiseren we dit schooljaar weer het ouder panel. Onder voorzitterschap van een MR-lid en notulant van de OV discussieert een groep ouders over een bepaald onderwerp. De thema’s op 11 januari zijn stakingsacties in het onderwijs en verkeersveiligheid rondom school. De namen van het ouder panel zijn bekend. Desbetreffende ouders hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Mocht u mee willen denken over dit onderwerp dan verzoeken we u om uw vraag bij de
MR of OV door te geven zodat deze mee genomen kan worden tijdens de bijeenkomst.
De directeur is als toehoorder aanwezig. Voor verder informatie over het ouder panel verwijzen we u naar onze informatiegids.

Vlakwatercross
Op 27 januari a.s. vindt de scholierenloop
plaats, die georganiseerd wordt door Atletiekvereniging Venray. Alle informatie
is te vinden op www.atvvenray.nl en
www.vlakwatercross.nl
Scholieren van groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs kunnen zich opgeven om
hier aan mee te doen. Kosten voor deelname zijn € 2,50 per persoon. Aanmelden
kan via de mail van de oudervereniging
oudervereniging.oda@odaschool.nl t.a.v.
Nico Kuenen, tot uiterlijk vrijdag 19 januari.

JeugdSportKennismakingsdagen 2018
In december hebben de
leerlingen het boekje van
de
JeugdSportKennismakingsdagen mee naar huis
gekregen. U kunt informatie vinden op de site
www.jsk-venray.nl

