Deze Week
17 t/m 21 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).
Uw kinderen hebben donderdag de factuur meegekregen om de kosten voor
de TSO te betalen. Doe dit a.u.b. voor 1 oktober op rekeningnummer NL09 INGB
0652121934 t.n.v. basisschool St. Oda onder vermelding van de naam van uw
kind(eren) en groep.
Deze week start “de week tegen pesten.” In alle groepen zullen we hier
aandacht aan besteden.
Zijn er wijzigingen in uw adres? Geef dit dan aan op de administratie bij juffrouw
Ine en geef wijzigingen in uw e-mailadres zelf door via Walvi. In het kader van
de privacywet mogen wij dit namelijk niet meer doen.
Juffrouw Karin Sanders en de leerlingenraad stellen zich voor, zie bijlage.

maandag
dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Zondag

STUDIEDAG alle kinderen hebben vrij.
Peuteropvang Lambiek is gewoon geopend.
Prinsjesdag.
Handvaardigheid in de groepen 2 en 5b met ouderhulp
Juf Desiree volgt na school de cursus gymbevoegdheid.
Vandaag is er een verkeerscircuit voor de groepen 1 t/m 3.
Juffen- en meesteravond bij boekhandel Dominicanen. Juf Marja gaat hier
naar toe.
De MR vergadert vanavond.
Juf Karin Sanders (zie bijlage) is in groep 1
Juf Petra heeft een collegiale consultatie bij Kindcentrum Mozaïek
Ouderbijeenkomst d-BoS tussen 8.30 en 9.30. Het thema is ‘Voorlezen hoe,
waarom en wat?’
Groep 6 gaat naar een voorstelling van Musica Sacra met de titel
‘Vergelden, vergeven, verzoenen’. Deze vindt plaats bij de bordenhal op
Plein 92
Vandaag gaan de peuters naar de bieb, de Boekenkraker’ in onze school.
De groepen 3 t/m 8 hebben een fietsparcours op school. Alle kinderen
komen deze dag met de fiets naar school.
Ouderavond voor de ouders waarvan de kinderen het Heilig Vormsel doen.
Om 20.00 uur bij de Annazaal.
Handvaardigheid in de groepen 8 en 4 met ouderhulp
Juf Desiree krijgt vanmiddag bezoek van een leerkracht van de Fontys
Sporthogeschool i.v.m. haar gymcursus.
Rommelmarkt op de speelplaats van de Maastrichtse Verkennersband.

