MAART 2018

Het O-dat-je
Hoi allemaal,
We hebben “jullie” waterproject in Lechugu afgesloten.
We moesten de watertank nog goed aansluiten en dat stond gepland. We werden verrast, want alle leerlingen kwamen nadat de tank was aangesloten naar buiten. De directeur vertelde nogmaals dat ze enorm
geholpen zijn met de waterpomp en generator. Dat er nu veel meer tijd is voor lessen. Er hoeft veel minder met water gesjouwd te worden.
Daarna kreeg iedereen een flesje frisdrank (echt feest…..). En er waren nog enkele optredens van leerlingen.
HEEEEEL VEEEEEL DANK aan de sponsor uit Nederland; de Odaschool dus. Hierbij enkele foto’s, als we
weer in Nederland zijn volgen nog meer foto’s.
Groetjes,
Ferdi en Inge - Stichting Namelok

Privacy wetgeving
In mei a.s. komt een nieuwe Europese privacy wetgeving (General Data Protection Regulation). Daarop vooruitlopend is besloten de leerlinglijsten in de huidige vorm niet
meer aan de ouders te sturen aan het einde van een schooljaar. In ouderportaal kunnen ouders aangeven welke persoonlijke gegevens zij met andere ouders willen delen.
Lijsten van combinatiegroepen met alleen de namen van de leerlingen zullen wel aan
ouders aangeboden worden.
Aanmelden nieuwe leerlingen

Kies techniek

Op maandag 5 maart kunnen nieuwe
leerlingen aangemeld worden op de

Kies Techniek Venray 2018
vindt plaats op zaterdag 10

basisschool. De inschrijving vindt
plaats van 15.30 - 17.00 uur in de

maart bij het Raayland College te Venray. Het
thema dit jaar is ‘De toekomst begint vandaag’.

aula. Het aanmeldformulier staat op
www.odaschool.nl (informatie - docu-

Ook hier zullen diverse bedrijven een kijkje laten nemen in hun technische keuken. Kinderen,

menten).

ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom
om techniek, wetenschap en technologie te ontdekken. Je kunt maken, kijken en jezelf verwon-

Graag aandacht voor een kopie van
het identiteitsbewijs van uw kind.

deren!
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Basisschoolvoetbaltoernooi 2018
Op 14 maart a.s. van 13.30 - 17.30 uur wordt het basisschoolvoetbaltoernooi door S.V. Venray georganiseerd voor leerlingen van de
groepen 7 en 8. Mocht i.v.m. de weersomstandigheden het toernooi
op woensdag 14 maart niet door kunnen gaan, dan wordt het toernooi doorgeschoven naar woensdag 21 maart.
We wensen onze voetballers heel veel plezier.

Beleven van onze planeet
Op en om de aarde valt veel te bewonderen en te beleven. In dit project
leren de kinderen over seizoenen, klimaten en de strijd tegen water. Ze
meten het weer, onderzoeken de bodem en leren over de opbouw van de aarde
en het zonnestelsel.
Het doel van dit project is dat kinderen leren hoe groot de invloed van de zon
en de regen is op onze omgeving en ons dagelijks leven. Ze ontdekken dat alles op onze planeet met elkaar samenhangt.
Competenties als rode draden
In elk project werken groep 1 tot en met 8 aan hun competenties: samenwerken, zorgen, maken, onder-zoeken, leren en presenteren. De rode draden zijn:
• Van beleven tot betrokkenheid: Kinderen verwonderen zich over hun omgeving. Door beleven, ontdekken en onderzoeken raken kinderen meer betrokken.
• Van dichtbij tot veraf: Kinderen leren over hun directe omgeving, hun provincie en de hele wereld.
• Van informatie verzamelen tot verwerken: Kinderen verzamelen gegevens
door metingen of via internet. Ze ordenen, interpreteren en waarderen de gegevens om vervolgens keuzes te maken en de informatie te verwerken.
• Van kaarten lezen tot kaarten maken: Kinderen leren kaarten lezen, topografie en maken zelf kaarten met legenda’s.
• Van mondeling tot schriftelijk communiceren: Kinderen skypen, presenteren
voor een camera, communiceren per persbericht en per e-mail.
Leren in en met de omgeving
Kinderen bezoeken een weerstation. De ANWB, een bergbeklimmer of een
boer vertelt over zijn omgang met extreem weer. De kinderen gaan op stap
met een bodemkundige of een natuurorganisatie om te leren over landschap
en bodem. Een sterrenkundige vertelt over het heelal, de sterren en de planeten.
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Hallo allemaal,
Natuurlijk zijn wij als KVW Venray al bezig met het programma voor de
KVW week van 2018. De week zal dit jaar gehouden worden van 9 t/m 13 juli.
We hebben al een heleboel dingen verzonnen en we hebben er al heel veel zin
in, jullie ook???
Wat we wel al kunnen verklappen is het thema van dit jaar en voor dit jaar
hebben we het volgende bedacht: “De tijd van je leven@KVW”. Klinkt wel
spannend toch.
Hopelijk tot snel,
heel veel groetjes van de organisatie van KVW Venray.

