Nieuwe beslisboom
In de bijlage en in de boekenkast op ouderportaal vindt u de laatste versie van de beslisboom met
regels rondom corona. Volgens de huidige richtlijnen wordt een klas of groep bij 1 of 2 besmettingen,
niet langer geheel in quarantaine geplaatst. Bij 3 of meer besmettingen binnen één klas of groep
kunnen de scholenteams van de GGD wel een advies op maat (eventueel met quarantaine of
testadvies) geven.
Leerkracht Rianne, stagiaires Maaike en Rik stellen zich voor
Mijn naam is Rianne Meuldijk, 31 jaar oud en woon in Sevenum. De afgelopen jaren heb ik met veel
plezier in Nieuwkoop gewerkt. Dit jaar ga ik een nieuwe uitdaging aan en ben ik werkzaam in groep 8
op de dinsdag, woensdag en donderdag. Naast het lesgeven vind ik het leuk om te wandelen, te
dansen, hard te lopen en verre reizen te maken. Laten wij er met zijn alle een leuk schooljaar van
maken.
Met vriendelijke groet, Rianne Meuldijk
Mijn naam is Maaike van der Sangen. Ik ben 43 jaar en ben geboren en getogen in Eindhoven. Ik ben
eerstejaars Pabo student (deeltijdopleiding) aan de Fontys Hogeschool in Venlo. Ik loop komende tijd
stage bij Joni in groep 1/2A. Ik heb een dochter Elze van 10 jaar en mijn zoon Teun is 8 jaar. In mijn
vrije tijd lees ik graag en speel ik saxofoon bij een harmonieorkest in een soulbandje. Ik heb enorm
veel zin in mijn stageperiode op de St Odaschool en hoop veel met en van de kinderen te leren!
Hallo allemaal,
Mijn naam is Rik van Kempen en zal het komende halfjaar stage gaan lopen in groep 7. Ik ben 28 jaar
en kom uit Blitterswijck. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met mijn vrienden wat te ondernemen en
te voetballen. Ik hoop dat het aankomende halfjaar leuk en leerzaam wordt en ik de leerlingen van
groep 7 kan helpen zichzelf verder te ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,
Rik van Kempen, Pabo student Fontys Eindhoven
Rots & Water dag
Maandag 27 september zal in het teken staan van Rots & Water. We ontvangen de leerlingen bij de
ingang van school en bij de klas met de Rots & Water groet. In de ochtend werken de leerlingen samen
aan de dagopdracht. In de middag zullen de leerlingen in de vorm van een circuit diverse Rots & Water
spelletjes doen. Tijdens het Jeeloproject “Omgaan met elkaar” zal er in de groepen ook aandacht
besteed worden aan Rots & Water d.m.v. Rots & Waterspellen. Doel van het Rots en Water programma
is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden bij kinderen, maar ook het voorkomen
en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij Rots & Water worden o.a. via spel en fysieke oefeningen
sociale-communicatie-en confrontatie vaardigheden aangeleerd, voortdurend afgewisseld door
momenten van zelfreflectie, kringgesprekken of door het maken van verwerkingsopdrachten. Foto’s
van de Rots & Water dag kunt u op ouderportaal bekijken.

Webinar over zelfvertrouwen en training weerbaar opvoeden
Ook wordt u geïnformeerd over een gratis webinar op 5 oktober over zelfvertrouwen en een training
weerbaar opvoeden.

Kledinginzameling
Er staat permanent een textielcontainer op het schoolplein (voor de gymzaal). Hier kunt u te allen tijde
onderstaande materialen inleveren. We hopen dat zoveel mogelijk mensen hiervan gebruik maken,
want de opbrengst wordt geheel aangewend voor recreatieve en/of educatieve activiteiten voor de
kinderen van onze basisschool.
Wat mag er in de container?
1. Alle draagbare boven- en onderkleding.
2. Nog draagbare schoenen, aan elkaar gebonden.
3. Lakens, dekens, gordijnen, handdoeken en dergelijke.
Alles dient verpakt te zijn in een dichtgebonden plastic zak. Wilt u a.u.b. de gebruikelijke vuilniszak
niet ‘strak’ propvol doen.

