Deze Week
01 t/m 05 oktober 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)
Maandag 1 oktober verloopt de eerste termijn voor de betaling van de TSO. Wilt
u er op toezien dat u tijdig betaalt? Dat voorkomt dat we uw kind moeten
uitsluiten van het overblijven.
Vanaf woensdag 3 oktober kunt u bij de diverse Jumbo-supermarkten in Maastricht
sparen voor onze school. Bij elke besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze
schoolpunten kunt u toekennen via www.jumbosparenvoorjeschool.nl aan een school
van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school, de Odaschool, te
geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen
voor de kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u
onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn.
U kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de administratie staat
een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten.

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Juf Silvie is vandaag de juf in groep 8
Vergadering werkgroep Sinterklaas
De school wordt versierd in het thema van de Kinderboekenweek
Ouderavond over de Eerste Heilige Communie om 20.00 uur in de Annazaal
Handvaardigheid in de groepen 2en 5a met ouderhulp
Blazersklas groep 6
Bovenbouwvergadering voor de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8
Start van de Kinderboekenweek bij goed weer op de speelplaats om 8.30
uur. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Juf Thera gaat in de klassen voorlezen.
Bijeenkomst met juf Desiree (van de peuters), juf Petra en juf Ine L.
Dierendag
Einde Kinderpostzegelactie
Communievoorbereiding voor de kinderen van groep 4 die zich hier voor
hebben opgegeven: kennismakingsles op school om 15.15-16.15 uur.
Dag van de leerkracht
Handvaardigheid in de groepen 8 en 4 met ouderhulp

