Deze Week
3 t/m 7 september 2018
algemeen
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) en de groep.
Voor 1 oktober moet de deelbetaling van de TSO binnen zijn. 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) en groep.
Binnen onze schoolorganisatie verwelkomen we ook dit jaar weer een aantal
nieuwe collega’s. In de bijlage van de Deze Week stellen zij zich voor. In deze
bijlage ziet u ook een foto van de leerlingenraad van dit schooljaar.
Het valt ons op dat er nog steeds ouders voor de poort stoppen om hun kind uit
te laten stappen. Dat mag niet, handhaving en politie zullen hier streng op
toezien. We willen u dringend vragen een parkeervak op te zoeken. Er zijn er
genoeg in de buurt.

maandag
dinsdag

woensdag

donderdag
vrijdag

Denkt u er ook aan niet te roken voor de schoolpoort? We hebben als
volwassenen een voorbeeldfunctie en moeten ons hier in en rondom de school
van bewust zijn.
Juf Silvie is vandaag de juf in groep 6.
Groep 1 gaat samen zingen met de bewoners van zorginstelling Larisa.
Er is handvaardigheid in de groepen 3 en 7 met ouderhulp
Blazersklas (muziekles gegeven door juf Abby) in groep 6
Juf Ine Lammerschop gaat naar een regionale bijeenkomst van Esis
Juf Desiree volgt na school de cursus gymbevoegdheid.
De groepen 2 en 3 krijgen een kennismakingsles van de MVB (Maastrichtse
Verkenners Band)
Juf Angelique en juf Marja hebben vanmiddag een cursus “Taal in blokjes”.
Vanavond vindt er een vergadering plaats van het oudercomité. Vanuit het
MT zal juffrouw Iris erbij aanwezig zijn.
Vandaag gaan de kleuters naar de Boekenkraker, onze bieb in school.
Vanmorgen is er handvaardigheid in de groepen 5b en 6 met ouderhulp

