FEBRUARI 2018

Het O-dat-je
Carnavalsviering 2018
Op vrijdag 9 februari 2018 vieren we carnaval. De kinderen komen om 8.30 uur verkleed op school (de optocht begint om circa 11.30 uur - route: Pater Tulpstraat, Litsenbergweg, Van Beurdenweg, Lovinckplein, Puttenweg, naar Smelehof via Vijverhof). Zij
dienen een lunchpakketje met drinken (geen snoep) mee te brengen, omdat de school
dan om 14.00 uur uit is.
Na de activiteiten in het gemeenschapshuis komen de leerlingen terug naar school,
waarvandaan ze om 14.00 uur opgehaald kunnen worden. Vervolgens begint de voorjaarsvakantie. Ook de groepen 1 t/m 4 nemen deel aan de carnavalsviering en daarom
zijn deze leerlingen donderdagmiddag vrij.
In het kader van carnaval is er in de week van 5 februari t/m 9 februari een themaweek.
Woensdag: pyjama-dag
Donderdag: rood-geel- en groen-dag
Vrijdag: carnavalskleding
Het is de bedoeling dat de leerlingen en leerkrachten iets doen met de thema's. Op
woensdag komen de kinderen en leerkrachten in pyjama, op donderdag lekker in de
kleuren rood, geel en groen naar school en op vrijdag de eigen carnavalskleren.
Als er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.
Namens de carnavalscommissie wensen wij iedereen een fijne carnaval!
ALAAF!
Vrije middag gr. 1 t/m 4 op 8 februari

Inloopuur

De leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur en niet, zo-

Op dinsdag 20 februari en donderdag
22 februari van 09.00 - 10.00 uur zijn
ouders, die hun kind evt. willen aanmelden, welkom op onze basisschool
voor een eerste kennismaking. Uw
kind is ook welkom bij deze kennismaking. U kunt vrijblijvend binnenlopen. Dionne Donlou, Debby Broeren
of Resy Hanen zullen u graag rondleiden.

als in ouderportaal vermeld, om 12.30 uur.

Ouder panelbijeenkomst 11 januari jl.
De eerste ouder panelbijeenkomst is geweest op
11 januari jl. De thema’s van deze avond waren
stakingsacties en verkeersveiligheid. De notulen
hebt u via ouderportaal ontvangen. We willen alle
ouders hartelijk bedanken voor hun inbreng op
deze avond.
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Hoi allemaal,
We hebben op donderdag 4 januari een Oda pomp geplaatst bij een middelbare school:
Lechugu Secundary school (Lechugu is de naam van het dorpje/gebied). De school is 2 jaar
geleden gestart met 2 lokaaltjes, gemaakt van ijzeren golfplaten. Inmiddels heeft de regering er 2 stenen lokalen bij geplaatst. Verder is er een keukentje en lerarenkamer.
Het afgelopen jaar zijn er 8 leerlingen geslaagd voor het eindexamen. Nu zitten er 96 leerlingen op school en tot half januari worden er nog zo'n 70 eerste jaars verwacht. (Hier loopt
het schooljaar van januari - december, met 1 maand vakantie in april, augustus en december). Sommige leerlingen wonen 6 km van school vandaan. De school begint 's morgens om
7.00 uur en om 17.00 uur mogen ze naar huis. Onlangs zijn er boompjes gepland. Bij elk
boompje staan een paar maisplantjes. Elke leerling moet nu een boom met maisplanten van
water gaan voorzien. Nu er voldoende water is wordt er een groentetuintje voor de keuken
aangelegd. Tussen de middag eten alle kinderen op school, maar dit is niet heel spectaculair.
Elke dag hetzelfde: gekookte maïs met bonen, dat heet hier githeri.
Vrijdags belde de directeur al op om te zeggen dat de leerlingen heel blij zijn. Het is een feest
om de bomen water te kunnen geven en zelf zo nu en dan een slokje water te kunnen drinken.
We gaan binnenkort zeker terug.
Bij deze een paar foto's. We zullen een mooie reportage maken voor jullie met foto's en filmpjes. Deze kunnen we laten zien als we terug zijn in Nederland.
Super bedankt nogmaals.
Namens alle leraren en leerlingen, Ferdi en Inge

Aanmelden nieuwe leerlingen

Dierendoedag Citaverde Horst

Op maandag 5 maart kunnen nieuwe leerlingen aangemeld worden op de basisschool. De aanmelding vindt plaats van
15.30 - 17.00 uur in de aula. Het aanmeldformulier staat
op de site
www.odaschool.nl (informatie - documenten) en zal niet meer via peuterspeelzaal
en kinderdagverblijven aangeleverd worden. Graag aandacht voor een kopie van

Enkele studenten van Citaverde
College Horst hebben verschillende leuke activiteiten gepland
voor de dierendoedag, ter gelegenheid van de opening van de
nieuwe dierenverblijven. Deze
dag vindt plaats op 7 maart 2018
van 13.00 - 16.00 uur (entree
vrij). Op deze dierendoedag
willen we leerlingen van de
basisschool een leuke en

het identiteitsbewijs van uw kind.

leerzame dag aanbieden.
Kledinginzameling
Op dinsdag 6 februari a.s. vindt weer een
kledinginzamelingsactie plaats.

FEBRUARI 2018

“De Pen”
Hallo allemaal,
Het duurde even, maar dan krijg je ook wat……
Even voorstellen voor de nieuwe ouders: mijn naam is Elianne Sweelssen en ik werk in
groep
erg leuk om te doen.
Als ik niet op school ben dan houd ik mij bezig met mijn
en mijn
En als ik daar niet te vinden ben, dan kijk ik waarschijnlijk naar een wedstrijd van mijn favoriete wielrenner

of mijn favoriete voetbalclub

Ik weet dat veel kinderen een andere club leuker vinden, dus daar ligt nog wel wat werk
voor mij. Ik sport zelf ook, ik doe aan

of ik ga lekker zitten

Zo, nu geef ik De Pen door aan Franci Reintjes, ambulant begeleider van Onderwijsgroep Buitengewoon.

