Richtlijnen extra vakantie en verlof leerlingen
In de digitale boekenkast Ouders is een document m.b.t. de richtlijnen extra vakantie en verlof gezet.
Hier kunt u lezen in welke gevallen u dit kunt aanvragen.
Nieuwe versie beslisboom
Ook vindt u in deze boekenkast de actuele versie van de beslisboom m.b.t. Coronaregels.
Inschrijving nieuwe kinderen op basisscholen gaat dit jaar weer anders
Vanwege de Coronamaatregelen is het voor de Venrayse basisscholen dit jaar niet mogelijk om, voor
nieuwe ouders, een Open Huis of rondleidingen te organiseren. Externen en ouders mogen op dit
moment, vanwege landelijke richtlijnen, niet bij scholen binnen komen. Op de websites van scholen
vinden ouders informatie over scholen en is een digitale rondleiding te bekijken. Op basis van deze
informatie en eventueel onlinegesprekken kunnen ouders zich op dit moment voorbereiden op de
aanmelding van hun kind. Het betreft hier de kinderen die in schooljaar 2022 - 2023 4 jaar gaan
worden. Ouders met vragen kunnen ten alle tijden contact opnemen met school. Mogelijk dat in het
begin van 2022 de mogelijkheden verruimd gaan worden, maar daar is op dit moment geen zicht op.
Houd hiervoor de websites van de scholen in de gaten. Kinderen kunnen al aangemeld worden op de
scholen. Uiterlijk 1 maart 2022 willen de scholen de aanmeldingen binnen hebben om zo ook de
organisatie voor het nieuwe schooljaar goed vorm te kunnen geven. Een echte kennismaking wordt
vanzelfsprekend op een later moment mogelijk gemaakt. Aanmeldformulieren zijn terug te vinden op
de websites van de scholen.

Nieuwsbericht MR
Als eerste vinden wij het prettig om te weten dat u dit bericht van de MR leest. Vanaf nu willen wij u
graag een aantal keer per jaar op de hoogte brengen van de zaken waarmee wij ons bezig hebben
gehouden voor onze Odaschool. Daarnaast geven we ook een vooruitblik op waarmee we ons bezig
willen gaan houden. In januari staat er weer een nieuwe MR vergadering op de agenda waarin we het
o.a. gaan hebben over de RI&amp;E (Risico Inventarisatie- en Evaluatie), waarbij mogelijke
arbeidsrisico’s en tevredenheid van ons personeel ter sprake komt. Daarnaast staan ook de
voorbereidingen van het ouderpanel op het programma. Mocht u nog onderwerpen voor deze
ouderpanel of voor de MR vergadering hebben die we kunnen meenemen? Deze kunnen doorgestuurd
worden via mr@odaschool.nl De afgelopen periode hebben we o.a. de volgende acties uitgevoerd en
besproken:
●
●
●
●

Taken van de MR leden herverdeeld;
Trendanalyse en aanvullende acties besproken;
Thuisonderwijs / Corona op de Odaschool geëvalueerd en (mogelijke) vervolgacties
uitgezet;
Afstemming over vervangingen waarbij collega’s elkaar opvangen bij ziekte door extra te
werken of te schuiven in taken en dagen.

De MR van de Odaschool wenst u allen een prettig en een gezond 2022!
Ingo Seuren, Maaike Leijssen, Willem Claessens,
Anique Clabbers, Anja Geurts en Bram Hendricx

Herinnering betalen ouderbijdrage schooljaar 2021 - 2022
We willen u hierbij vragen de jaarlijkse ouderbijdrage van uw kind(eren) weer over te maken. De
ouderbijdrage op onze school is dusdanig geregeld dat u, gedurende de 8 jaren dat uw kind onze
school bezoekt, voor sommige activiteiten jaarlijks eenzelfde bedrag betaalt.
Een ouderbijdrage wordt gevraagd omdat de school, naast het verzorgen van regulier onderwijs,
bijzondere activiteiten wil organiseren om de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van het
kind te bevorderen. Denk aan activiteiten zoals de jaarlijkse schoolreis, de vieringen van Kerstmis,
carnaval en Koningsdag, alsook de traktaties tijdens de verjaardagen van de kinderen.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021 - 2022 bedraagt € 17,50 per kind. Het bedrag hebben we
mede door de opbrengst van de kledingcontainer laag kunnen houden. Wij verzoeken u vriendelijk om
het verschuldigde bedrag vóór 20 januari 2022 over te maken.
Bedrag: € 17,50 per kind
Rekeningnummer NL36 RABO 0159.3906.80
ten name van: Oudervereniging Basisschool St. Oda
onder vermelding van: ouderbijdrage NAAM KIND - GROEP KIND
Instroomregeling:
Leerlingen die na 1 januari 2022 instromen betalen voor het resterende schooljaar nog € 12,50
Leerlingen die na 1 mei 2022 instromen betalen voor het resterende schooljaar nog € 7,50.
Indien de ouder/verzorger door omstandigheden de bijdrage niet kan betalen, kan in overleg met de
directeur mogelijk een speciale regeling getroffen worden.
Met vriendelijke groet,
oudervereniging basisschool St. Oda
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?
●
●
●

Alle draagbare boven- en onderkleding.
Nog draagbare schoenen, aan elkaar gebonden.
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.

