Vera is geboren
Vorige week is Vera, dochtertje van juffrouw Anique en Remco, geboren. Wat een mooi nieuws. We
wensen Anique en Remco heel veel geluk met hun kleine meisje.

Koningsdag 2022
Het is weer bijna zover, Koningsdag 2022 komt eraan en wel op vrijdagochtend 22 april. Gelukkig
mogen we dit jaar weer een sportieve ochtend organiseren! Voor de groepen 1 t/m 5 worden
kinderspelen georganiseerd en voor de groepen 6 t/m 8 is er werpbal.
Voor de organisatie van de kinderspelen van groep 1 t/m 5 zijn we op zoek naar helpende ouders
en/of grootouders. De hulp ouders worden verwacht van 10.00 tot 12.30 uur. Het is fijn als er weer
veel ouders/grootouders zijn die er samen met ons een leuke ochtend van willen maken met onze
kinderen. Heeft u zin en tijd? Geef u zo snel mogelijk op om te komen helpen. Dit kan door een mail te
sturen voor 8 april naar
oudervereniging.oda@odaschool.nl o.v.v. naam leerling en wie er wil komen helpen. Kort voor
Koningsdag krijgt u een mail met de speluitleg en de indeling van de ochtend.
We hopen op genoeg aanmeldingen zodat niet iedereen continue bij een spel aanwezig hoeft te zijn
en we er samen een gezellige ochtend van kunnen maken. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen,
laat het ons weten. Liefst via de mail, maar bellen mag natuurlijk ook. Contactpersoon: Rianne
Sanders 06-13181946 of Neeltje Roos 06-10511820.
Met vriendelijke groet, team en oudervereniging basisschool St. Oda
Schoolregels m.b.t. Pokémon kaarten
Hieronder leest u de regels zoals we die op school hanteren en die met de leerlingen besproken zijn.
● Niet binnen, wel buiten ruilen.
● Binnen ruilen = je krijgt ze na een week terug.
● Ruilen mag alleen met eigen groep en met één groep erboven en één groep eronder.
● Ruil je en heb je spijt? Jammer, maar helaas.
● Gaat de bel… stop het spel!

Uitnodiging theatervoorstelling hoogbegaafdheid (voor leerkrachten én ouders)
In samenwerking met het Raayland College heeft het team Leerplicht/RMC van de gemeente Venray
besloten om de voorstelling Kameleon op Zevenmijlslaarzen naar Venray te halen. Dit gaat

plaatsvinden op donderdag 14 april om 16.00 uur in de aula van het Raayland College en zal tot
ongeveer 17.15 uur duren. Het is een interactieve theatervoorstelling over hoogbegaafde kinderen en
jongeren. Voor meer informatie en aanmelden zie bijgevoegde flyer.
Workshops voor groep 7 op IVO-Deurne
Op woensdag 20 april organiseert IV-Deurne workshops voor kinderen in groep 7. De kijkdag ging
afgelopen jaar niet door vanwege de coronamaatregelen waardoor de kinderen van groep 7 nog geen
kennis konden maken. Met de workshops wordt de gelegenheid tot een eerste kennismaking met de
vo-scholen geboden. Aanmelden kan op de website van IVO-Deurne. Daar is natuurlijk nog veel meer
informatie te vinden.

