Communicatie via ouderportaal
Destijds is afgesproken dat berichten, die u via ouderportaal aan leerkrachten stuurt, voor 08.15 uur
en na 14.30 uur gelezen worden. Wilt u hier rekening mee houden s.v.p.
Studiedagen schooljaar 2021 - 2022
Op de volgende data vinden studiedagen van het team plaats en zijn de leerlingen vrij: 22 november
2021 / 14 januari 2022 / 23 februari 2022 /
14 april 2022 / 29 juni 2022.
Benoeming locatieleider
Elles Brauer wordt de nieuwe locatieleider van St. Oda. Zij gaat de taken van Debby Broeren
overnemen. Elles zal m.i.v. het nieuwe schooljaar onderdeel gaan uitmaken van het
managementteam: Debby Broeren (directeur), Elles Brauer (locatieleider), Anette Deters (intern
begeleider). We wensen Elles veel succes met haar nieuwe functie. Elles zal daarnaast nog 2 dagen
groepsleerkracht van groep 8 blijven en krijgt naast zich een nieuwe duo-partner: Rianne Meuldijk.

Nieuwe leerkracht
Rianne Meuldijk komt als nieuwe collega m.i.v. het nieuwe schooljaar het team van St. Oda fulltime
versterken. Rianne, welkom op St. Oda en succes gewenst op onze school.
Inzet NPO gelden
Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na
Corona. Voor schooljaar 2021 - 2022 gaan we dat als volgt inzetten.
● Twee interne collega's krijgen een kleine uitbreiding van uren. Zij zullen vooral ingezet
worden voor extra ondersteuning op lees- en spellingsonderwijs.
● Een nieuwe collega (Rianne Meuldijk) zal tot de herfstvakantie fulltime ondersteunen
in groep 8 en na de herfstvakantie 3 dagen in groep 8 werkzaam zijn en 2 dagen ter
ondersteuning in de groepen.
● We hebben deskundigheidsbevordering van een beweegcoach ingekocht. Deze zal
bewegingslessen gaan verzorgen en daarnaast de collega's een stukje scholen op het
gebied van bewegingsonderwijs. Op deze manier willen we ons bewegingsonderwijs
een nieuwe impuls geven. De beweegcoach zal ook extra aandacht besteden aan de
invulling van de pauzetijd van de leerlingen.
● Op deze manier zullen alle groepen profiteren van de extra NPO gelden.

100 jaar Ysselsteyn
Welke leerlingen zouden zondag 18 juli een optreden willen verzorgen tijdens de brunch van 100 jaar
Ysselsteyn? Dit zou hetzelfde optreden zijn dat je gedaan hebt op vrijdag 16 juli tijdens de afsluiting
van het 100 Ysselsteyn project op school. Opgeven kan bij Karin Rongen, karinrongen@home.nl

