Belangrijk nieuws over het ouderportaal
Het contract met de uitgevers van het huidige ouderportaal loopt tot 1 augustus 2022. St. Oda zal per
26 mei a.s. overstappen naar een andere aanbieder. Bovenschools is gezocht naar meer uniformiteit
in de communicatie van alle SPOV scholen richting de ouders. Dit betekent dat gekeken is naar een
aanbieder die zowel het ouderportaal als een moderne website verzorgt. De keuze is gevallen op
Social Schools.
Alle scholen volgen dit schooljaar een introductietraining, of hebben deze al gevolgd. Vervolgens
stippelen alle scholen zelf hun route uit naar het invoeren van Social Schools. In de bijgesloten brief
ziet u wat dit betekent voor St. Oda.
Na deze introductiebrief zullen de komende weken berichten volgen en een uitnodiging met de
activatiecode. Zowel voor u als voor het team betekent dit een verandering. De verwachting is dat de
invoering van Social Schools redelijk soepel zal verlopen, aangezien de functies ongeveer gelijk zijn.

Bericht van de muziekvereniging De Peelklank voor alle leerlingen
Zoals jullie misschien wel weten is er in het weekend van 3 t/m 5 juni feest in Ysselsteyn vanwege het
100-jarig bestaan. Dirigent Tim Verstegen van muziekvereniging de Peelklank heeft speciaal voor deze
gelegenheid een muziekstuk geschreven. Dat wordt op zaterdag 4 juni uitgevoerd door alle afdelingen
van De Peelklank: de fanfare, het percussie-ensemble, jeugdgroepen YOO, JES en JUMP, aangevuld
met de IVM-leerlingen op blokfluit.
Maar nu hebben we een 'probleem': we hebben namelijk nog geen naam voor dit muziekstuk. We
noemen het tot nu toe Ysselsteyn 100, maar dat is natuurlijk erg saai. Daarom willen we jullie vragen
om een naam te bedenken. De naam kun je insturen naar jacquelinevanasten@gmail.com of naar
06-27142344. Dit kan tot en met 25 mei. Vermeld daarbij wel je eigen naam, groep en adres. Anders
weten we niet wie de naam bedacht heeft.
De leerlingen die een naam insturen krijgen een kleine attentie van De Peelklank. Wij zijn erg benieuwd
naar jullie reacties. En wie weet wordt de door jou verzonnen naam straks wel aangekondigd bij het
concert!

Aandacht gevraagd door team GGD Reisvaccinaties
Van april tot november zijn de teken weer actief. De GGD voert ook dit jaar een tekenbeetcampagne
om mensen te wijzen op de risico’s van een tekenbeet en hoe je deze kunt voorkomen. Dat je als
gevolg van een tekenbeet de ziekte van Lyme kunt oplopen is gelukkig al bij veel mensen bekend.
Minder bekend is dat je door een tekenbeet ook besmet kunt worden met tekenencefalitis (TBE-virus),
dat geeft een ontsteking in de hersenen. Deze ziekte komt veel voor in bepaalde delen van Europa en
Azië en is sinds 2016 ook een enkele keer in Nederland gesignaleerd. Hoewel de kans op besmetting
met het TBE-virus gering is, is het wel een extra reden om je tegen teken te beschermen, ook als er
weer een vakantie in Europa mogelijk wordt. Tegen tekenencefalitis bestaat een vaccin. Het Landelijk
Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) adviseert mensen die langer dan vier weken
aaneengesloten kamperen in een gebied waar tekenencefalitis voorkomt zich te laten vaccineren. Dit
kan bij de lokale GGD. De GGD geeft ook advies op maat of vaccinatie nodig is.

