Deze Week
3 t/m 7 september 2018
algemeen

Woensdag 5 september vindt onze kennismakingsinfo plaats.
De eerste ronde is van 12.30 tot 13.00 uur, de tweede ronde is van 19.00 tot
19.30.
Tevens wordt er van 19.30 tot 20.00 uur een presentatie gehouden over
mediawijsheid. Een erg interessante infobijeenkomst waarin u meer informatie
krijgt over hoe om te gaan met het computergebruik van uw kind en/of sociale
media.
U komt toch zeker? Lever a.u.b. het aanmeldstrookje a.s. maandag nog in!
Denkt u aan het inleveren van het TSO-aanmeldformulier en het formulier
medische gegevens?
Het bedrag voor de ouderbijdrage is voor schooljaar 2018-2019 gelijk gebleven
nl. € 35,00 per kind. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer
NL09 INGB 0652121934 t.n.v. basisschool St. Oda onder vermelding van de
naam van uw kind(eren)

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Bij deze ‘Deze Week’ treft u een bijlage aan m.b.t. educatieprojecten in
Maastricht.
CIOS-stagiairs Roel Smeets en Raoul Last starten vandaag met hun stage.
Noortje Peeters (Leeuwenborgh) start haar stage in groep 7
Juf Silvie is vandaag in groep 7.
Gezelschapsspelletjesmiddag bij de peuters en de groepen 1,2, en 3
Er vindt een overleg plaats tussen de leidsters van peuteropvang Lambiek
en de leerkrachten van de groepen 1 en 2.
De leerkrachten van de bovenbouw vergaderen na school.
Start Plusgroep o.l.v. juffrouw Rachel
Handvaardigheid in de groepen 1 en 5a met ouderhulp
Vandaag start de blazersklas, muziekles gegeven door muziekdocenten
van Koninklijke Harmonie de Ster van Maastricht, in groep 6
Juf Marja en Juf Ine L. nemen na school deel aan een cursus “Groep 3,
onder de knie”
Hoofdluis-hercontrole
Zorgbrug met juf Desiree (van de peuters) en juf Petra
Juf Margareth heeft vanmiddag een workshop “Taal in blokjes”
Juf Rachel heeft een bijeenkomst van de hoogbegaafheid-coördinatoren
Zowel vanmiddag als vanavond vindt er een kennismakings-info plaats. Zie
boven.
Start stage Wesley van de Leygraaf in groep 1 (Leeuwenborgh)
Vanmiddag komt de leerlingenraad voor de eerste keer bij elkaar onder
leiding van juffrouw Iris.
Vergadering na school van de werkgroep ‘Sinterklaasviering’.
Bieboverleg voor de biebouders met onze leesconsulente Thera Adriaans.
Handvaardigheid in de groepen 8 en 4 met ouderhulp

