Beste ouders, verzorgers,
Na 44 jaar met heel veel plezier in het onderwijs gewerkt te hebben heb ik besloten om m.i.v. 1
augustus a.s. met pensioen te gaan. Ik heb de afgelopen 16 jaar directeur mogen zijn van een
prachtige school in Ysselsteyn met een fantastisch team. Met een gerust hart kan ik een gezonde
organisatie achterlaten. Gelukkig is er nog voldoende tijd om er voor te zorgen dat alles netjes
overgedragen gaat worden aan de nieuwe directeur. Binnenkort wordt de procedure voor een nieuwe
directeur opgestart. Zodra hierover meer bekend is zullen we u opnieuw informeren.
Dionne Donlou
Aanvraag noodopvang vanaf 1 februari a.s.
Als u gebruik wilt maken van de noodopvang vanaf 1 februari a.s. dan vragen wij u dit zo snel mogelijk
aan te vragen door een bericht sturen naar d.broeren@spovenray.nl. U geeft in deze aanvraag de
gewenste dagen (dagdelen) en de beroepen van beide ouders aan. Op de dinsdagen en donderdagen
lopen we tegen grenzen van opvang aan. Het kan zijn dat we bij nieuwe aanvragen, de vraag aan
ouders stellen of opvang op een andere dag ook een mogelijke oplossing kan zijn.

Ouderbijdrage schooljaar 2020 - 2021
In deze bijzondere Covid-19 tijden is het voor iedereen in onze maatschappij aanpassen aan de
huidige realiteit. Ook voor onze kinderen en de leerkrachten van de basisschool zijn het geen prettige
tijden, waarbij de kinderen nu voor de tweede periode sinds maart thuis onderwijs krijgen. Dit is niet
ideaal en we maken ons dan ook zorgen of er kinderen zijn die hierdoor een leerachterstand oplopen.
Gelukkig zien we dat onze leerkrachten het thuisonderwijs goed oppakken en hier een zo goed
mogelijke invulling aan geven. Voor ons als oudervereniging zijn de activiteiten, die we normaal
organiseren, ook al sinds maart 2020 bijna allemaal weggevallen. Het is jammer dat we dit niet meer
kunnen in deze huidige omstandigheden. Zeker voor de kinderen die we normaal een mooie afleiding
in schoolverband kunnen aanbieden. Omdat we deze activiteiten al lange tijd niet meer organiseren en
onze uitgaven daarom ook nihil zijn, hebben we als oudervereniging besloten om dit schooljaar geen
ouderbijdrage te vragen. Mochten hier nog vragen over zijn dan kun je contact opnemen met onze
voorzitter Nico Kuenen.
Met vriendelijke groet,
namens de oudervereniging van BS St. Oda
Nico Kuenen
Voorzitter
De juffen en meesters zijn trots!
Met deze posters willen we je laten weten hoe trots we op je zijn: supertrots! Hang deze poster voor je
raam zodat iedereen kan zien hoe hard jij werkt en de meester/juf enorm trots is op jou. En terecht!
Hopelijk zie je straks een heleboel posters hangen in Ysselsteyn, Veulen, Heide of Venray. Dan weet je
dat ook daar kinderen wonen die, net als jij, thuis hard leren en een trotse juf of meester hebben. Leuk
om dan even naar elkaar te zwaaien! Heel veel plezier met de poster !

Nieuws Willibrord Gymnasium Deurne
Helaas moeten we onze Open Dag van 29 januari a.s. uitstellen in verband met de maatregelen
rondom Covid-19. We hebben een nieuwe datum geprikt, nl. 26 februari. Op deze dag hebben we een
aangepast, leuk programma, hierover krijgen jullie binnenkort nog informatie toegestuurd via de mail.
Misschien hadden jullie 29 januari al in jullie agenda staan, daarom hebben we wel iets bedacht voor
die dag. Wat? Dat blijft nog even een geheim...........daarom is het belangrijk onze website in de gaten
te houden!
Tot gauw en check regelmatig: www.willibrordgymnasium.nl

🙂

