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Het O-dat-je
Kinderboekenweek: thema vriendschap
Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de Kinderboekenweek 2018, die
loopt van woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018. De auteur van het
Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas, bekend van o.a. De gruwelijke generaal en De ongelooflijke Ravi Ravioli. Het motto bij het thema Vriendschap is Kom erbij!
Voor meer informatie www.kinderboekenweek.nl en loop de school eens binnen. Op de tafel
in de aula veel nieuwe boeken rondom dit thema. Leuk om voor te lezen (ook als je al wat
ouder bent blijft voorlezen leuk) of zelf te lezen. Het thema sluit prima aan bij het Jeelothema waar we op dit moment aan werken.
Studiedag 5 oktober

Mogen wij ons even voorstellen….
Wij zijn Petra Thielen (groepen 1-2) en
Yvonne Zegers (groep 3). Wij zijn de interne
vertrouwenspersonen van St. Oda. Wij kunnen
kinderen en ouders indien noodzakelijk adviseren en verwijzen via welke weg problemen of
klachten het beste kunnen worden behandeld.
Er hangt een poster van ons in de gang tegenover groep 3. Ook hangt er een brievenbus
waarin leerlingen en ouders post kunnen deponeren voor ons. Tevens kunt u altijd op de site
van school kijken hoe we te bereiken zijn en
wat onze taken zijn.
Dit schooljaar zijn we gestart met het JEELOthema “zorgen voor jezelf en de ander”. In alle
groepen is er, in de week tegen pesten, weer
aandacht besteed aan onze rol als IVP-er. Bij de
onderbouwgroepen hebben we ons voorgesteld
en uitgelegd wat onze taken zijn. Dit hebben we
nog eens verduidelijkt aan de hand van prentenboeken. In de bovenbouw is elke klas bezig
geweest rondom het thema “vertrouwenspersoon”; waar denk je aan bij dit woord. Elke
klas heeft een woordweb gemaakt hierover.
In de aula van school is een hoek gemaakt
waarin een aantal boeken te vinden zijn die
passen binnen het thema. Ook zijn daar van
elke klas (vanaf groep 5) de woordwebben te
vinden die gemaakt zijn in de week tegen pesten.

Deze dag staat voor het hele team volledig
in het teken van Rots en Water training.
Het Rots & Water programma kan worden
beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en anti-pest-programma, maar
dan één dat zich onderscheidt van andere
programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling
van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en
water, worden in balans gepresenteerd en
getraind.

Afsluiting Jeelo project
Op 12 oktober sluiten wij het lopende
Jeelo thema “Zorgen voor jezelf en de ander” af in de eigen groep van uw kind.
Deze afsluiting is van 11.30 t/m 11.55
uur. U als ouders, maar ook andere bekenden, zijn van harte welkom om te komen kijken wat uw kind heeft geoefend,
geleerd en gecreëerd.
Tot dan!
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Gesprekkenplanner in ouderportaal
In ouderportaal zal de school ouders met meerdere kinderen op school voorrang verlenen bij het kiezen van een gespreksmoment. Het ouderportaal kan dit optioneel automatisch doen voor ouders waaraan meerdere kinderen gekoppeld zijn. Let op! Indien ouders meerdere accounts voor verschillende kinderen hebben aangemaakt, kunnen zij hier geen gebruik van maken. Het is de bedoeling dat ouders alle kinderen aan 1 account koppelen.

Kinderactiviteiten in de regio
IVN wandeling op 16 oktober: info en aanmelden bij
jacobs_marleen@hotmail.com
KVL Kinjer Vastelaovend Leedjesfestival: info op www.kvl-limburg.nl

Themabijeenkomsten
“Hoe doe jij dat”?
In de bijlage vindt u informatie over themabijeenkomsten van “Hoe doe jij
dat?”: ouders versterken
elkaar rondom thema’s
die jongeren bezig houden.

Kienderliedjesfestival 25 november: kemissie-kienderliedje@pielhaas.nl
Kiendermok 10 februari 2019: kiendermok@pielhaas.nl

“De Pen”
Hallo allemaal,
Mijn naam is Anique Clabbers en ik ben de juf van groep 5. Dit is mijn
derde jaar dat ik op de Odaschool werkzaam ben. Vorig jaar heb ik lesgegeven op de Keg in Venray en de Twister in Horst. De twee jaar daarvoor heb
ik samen met Elles groep 6 gehad.
Ik ben 27 jaar en woon samen met mijn partner Remco. We hebben samen ons
eigen huis gebouwd in de Meterik. Super leuk! Want we hebben echt
alles zelf gedaan, van ontwerpen tot metselen, van uitzetten tot schilderen. We zijn nu nog druk bezig met het bouwen van de garage.
In mijn vrije tijd ben ik, buiten het klussen om, bezig met mijn passie
paarden. Ik rijd zelf al vanaf mijn vijfde jaar, dus dat is al een hele tijd. Ik heb
een eigen paard en zij staat bij mijn ouders thuis. Ik vind het leuk om samen met de paarden bezig te zijn, maar ook om op wedstrijd te gaan. Ik
ben gericht op de dressuur, maar thuis maak ik af en toe ook een sprongetje.
Ik vind het super fijn dat ik weer mag komen werken in Ysselsteyn! Ik geef De
Pen door aan Coen, mijn nieuwe collega in groep 4.
Groetjes,
Anique

