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Het O-dat-je
Nog een paar nachtjes slapen…..
dan zal Sint met zijn Pieten op woensdag 5 december de basisschool
en het kindcentrum 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 met de kinderen welkom te heten. De Sint heeft
uitdrukkelijk gevraagd om uiterlijk 8.20 uur op het schoolplein aanwezig te
zijn, zodat hij en zijn Pieten op tijd kunnen beginnen.
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.

Studiedag 6 december
In de ochtend bezoekt het team het Xpeditielab op het Raaylandcollege. Het XpeditieLab is een plek waar kinderen en leerkrachten uit de
gemeente Venray deelnemen aan techniekonderwijs.
Het middagprogramma is in De Evenementenhal Venray. Eddie Denessen
(bijzonder hoogleraar sociaal culturele achtergronden) en Peter de Vries (expert
op het gebied van ouderbetrokkenheid) nemen ons verder mee in de wereld van
de kansengelijkheid. Diversiteit, gedifferentieerd onderwijs en het recht van iedere leerling op een goede relatie tussen zijn ouders en de school, zijn onder andere thema’s die aan de orde zullen komen.

Overstap naar wekelijks nieuwsbericht
Na jarenlang maandelijks een nieuwsbrief, het O-dat-je, uitgebracht te
hebben stappen we na de kerstvakantie over op een wekelijks nieuwsbericht op donderdag.
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Uitnodigingen verjaardagsfeestjes
We brengen in herinnering dat op Oda de afspraak geldt dat leerlingen op school/schoolplein geen uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes mogen uitdelen.

Ontmoetingsfeest
Op zaterdag 8 december van 14.30 uur tot 17.30 uur is er een ontmoetingsfeest in de Schouwburg
in Venray. Deze bijeenkomst is bedoeld voor vluchtelingen die met een verblijfsvergunning in
Venray wonen en andere Venrayenaren die hen willen ontmoeten.
Op dit moment gaat het om een kleine 300 mensen, jong en oud, vooral afkomstig uit Syrie en
Eritrea, waaronder veel kinderen. Er wordt gedanst samen met kinderen van Dizzy Dance en er
is mogelijkheid om samen te tekenen/handarbeid te doen. Dit alles naast de internationale muziek en hapjes. Echt de gelegenheid om kinderen en volwassenen uit andere culturen te ontmoeten. Graag tot ziens op 8 december!
Met vriendelijke groet,
Piet Kroft ( werkgroep vluchtelingen welkom Venray)

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Jolyne Rietmeijer en ik ben tweedejaars Pabostudente aan de pabo in Venlo.
Ik loop tot eind januari stage in groep 5 bij juf Anique. Ik richt
mij in dit semester op de opbrengsten van het onderwijs. Ik
ben op maandag en dinsdag in de klas en geef hier zo veel mogelijk lessen. Vanaf begin februari blijf ik een semester in een
andere groep. Hier focus ik mij vooral op de verschillen van
onderwijs en de verschillen in de klas.
Ik kijk uit naar een leerzaam en een vooral erg leuk schooljaar!
Mocht u nog vragen hebben, hoor ik ze graag.

Hoi,
Mijn naam is Lieke Bax en ik ben
eerstejaars studente op de Fontys in Venlo. Ik loop sinds 3 september met veel plezier stage in
groep 6 en in de tweede helft van
het schooljaar loop ik stage in de
onderbouw.
Voor vragen kunnen jullie ook bij
mij terecht.

Groetjes,
Jolyne
Nationale voorleesdagen
BiblioNu is volop bezig met de voorbereidingen voor de nationale voorleesdagen, die van 23 januari t/m 2 februari 2019
plaatsvinden. Het prentenboek “Een huis voor Harry” staat
centraal. Op de woensdagmiddagen 23 en 30 januari organiseren we om 14.30 uur een voorleesactiviteit, in de vestigingen
Horst en Venray. Alle peuters en kleuters zijn van harte welkom om te komen luisteren en meegenieten van dit prachtige
boek.

Activiteit in regio
Tafeltennistoernooi Venray 27 en
28 december:
pbouwmans@home.nl
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Verkeersveiligheid rondom school
Enkele gedragsregels die we met elkaar willen afspreken zijn:
Laat kinderen die op loopafstand (binnen de 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 mag
gaan (OOK OUDERS).
Een oranje stoplicht betekent in principe ook stoppen.
Steek over bij het zebrapad (OOK OUDERS).
Bij aankomst en vertrek gebruiken alle kinderen de ingang bij de gymzaal. Dus niet door
het kleine poortje.
De kinderen van groep 1, 2, 7 en 8 gebruiken de kleuteringang om de school in en uit te
gaan.
De kinderen van groep 3, 4, 5 en 6 gebruiken de hoofdingang om de school in en uit te
gaan.
Fietsen worden geparkeerd in de fietsenstalling achter de school.
Bij de gymzaal is ruimte voor wachtende ouders en verzorgers. Komt u met de fiets parkeer deze dan links bij het muurtje. De andere ouders/verzorgers wachten aan de
kant van de gymzaal.
Houd het middenpad en het trottoir vrij zodat fietsers en voetgangers kunnen vertrekken.
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 parkeerplaats bij de kerk, of op de parkeerplaats bij de dokterspraktijk
op de Litsenbergweg. (Met name het uitzicht is voor kinderen is 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 vanaf de andere kant.
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.
Geef bovenstaande informatie door aan degene die uw kind op komt halen.
Meld tips en aandachtspunten bij de oudervereniging of het team
Bedankt voor uw medewerking
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“De Pen”
Hallo allemaal,
Mijn naam is Coen Aarts. Ik ben 22 jaar en woon in Horst. Nadat ik de afgelopen
twee jaar voor mijn opleiding stage heb mogen lopen in Ysselsteyn, ben ik sinds
dit schooljaar officieel werkzaam op de Odaschool. Hier ben ik dan ook super blij
mee! Op maandag tot en met woensdag ben ik met verschillende taken (zoals Engels in groep 5 t/m 8) bezig in de groepen 1 tot en met 8. Erg leuk, want nu zie ik
alle gezichten van de kinderen van onze school. Op donderdag en vrijdag geef ik
les in groep 4.
Naast mijn passie voor het lesgeven, ben ik ook druk bezig met mijn andere passie: Voetbal. Sinds dit jaar ben ik trainer van VVV-Venlo Onder 10. Een mooie
uitdaging, want het is mijn eerste team waar ik als hoofdtrainer verantwoordelijk voor ben. Naast het trainerschap voetbal ik zelf ook nog een aantal keer in
de week. Dit doe ik bij een club, net over de grens in Duitsland. De afwisseling tussen het lesgeven en het voetbal bevalt me erg goed, omdat ik iedere dag bezig ben
met dingen die ik leuk vind!
Groetjes,
Coen

