Fijn schooljaar gewenst
De zomervakantie is weer achter de rug en we zijn afgelopen week weer goed gestart. We wensen iedereen
een fijn schooljaar toe.

Beste ouders en kinderen,
Ik ben Lindy Janssen-Giesberts, 31 jaar, moeder van Lot (1,5 jaar) en in verwachting van ons tweede kindje
(febr. 2020). Na jaren in het speciaal (basis)onderwijs te hebben gewerkt, ook binnen SPOVenray, heb ik er
nu voor gekozen om weer in het regulier onderwijs te werken. Ik werk momenteel op maandag in de
vervangerspool. Wanneer er geen vervanging nodig is, ben ik die dag aan het werk bij jullie op St. Oda. Daar
zal ik met name te vinden zijn in groep 4 ter ondersteuning in samenwerking met José. Op dinsdag en
donderdag begeleid ik een aantal leerlingen op St. Oda en andere scholen vanuit de ambulante begeleiding
van SPOV. Kortom, leuke werkzaamheden op een leuke school! Ik ben erg prettig ontvangen door de
kinderen en collega's, dus ga genieten van een gezellige en waardevolle tijd... Tot ziens!

Hallo allemaal,
Ik ben Ellen Steeghs en sinds dit schooljaar werk ik op bs St. Oda in groep 4. Na 14 jaar gewerkt te hebben
op bs. de Bongerd, wilde ik eens iets nieuws, een andere school. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om dingen
te doen met ons gezin, bootcampen en creatief bezig te zijn. Samen met mijn vriend Stephan, en onze 2
kinderen (Indy gr. 6 en Milan gr. 5) woon ik in Leunen. Je kunt me vinden op woensdag, donderdag en
vrijdag in groep 4.
Heb je vragen of wil je iets weten, loop na schooltijd gerust even binnen.
Groetjes Ellen

Uitnodiging informatie avond 19 september
Onze jaarlijkse groepsinformatieavond heeft dit jaar een andere opzet. Alle ouders zijn op 19 september
van 19.00 - 20.00 uur van harte welkom om in de groep(en) van uw kind(eren) een kijkje te komen nemen.
Er is een infomarkt in alle groepen. De leerkrachten zijn aanwezig en in alle groepen liggen de verschillende
materialen ter inzage.
Mocht u vooraf al vragen willen stellen dan kunt u deze mailen naar de desbetreffende leerkrachten zodat
zij al rekening mee kunnen houden.

Uiteraard is er tijdens de avond zelf ook voldoende tijd voor het stellen van vragen.
Vanaf 19.30 uur is er in de aula gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie
/thee.
We hopen veel ouders te mogen begroeten.

Cursus blind typen voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8
In de bijlage vindt u informatie over bovenstaande cursus. Als u uw kind nog niet aangemeld hebt en u wilt
dit alsnog doen, kan dat op de aangegeven manier.

TOS-belevingKenniscafé Kentalis
In de bijlage ontvangt u de informatie over deze bijeenkomst in oktober.

Aanbod software
Voor ouders met kinderen in het basisonderwijs is het mogelijk om bij schoolspot goedkoop software (en
hardware) te bestellen. Zo kun jij bijvoorbeeld het nieuwste Officepakket (2019) bestellen voor 27 euro.
Normaal betaal je hier 159 euro voor. Voor meer informatie zie: https://www.schoolspot.nl/

