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Alem, 2 april 2015.

Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
De eerste schoolkrant van het nieuwe jaar 2015.

We zitten al een paar maanden in 2015 en we willen graag laten zien wat we allemaal gedaan
hebben, waar we mee bezig zijn en wat er staat te gebeuren. 

Het 50-jarig bestaan van basisschool St. Odrada vieren we met de kinderen op 24 april. Dan
steken we de Koningsspelen in een nog feestelijker en sportiever jasje als voorheen en sluiten
weer af met een gezellige lunch.

Gerrit Verkuil heeft weer een stukje voor de schoolkrant geschreven: ‘Grepen uit de
geschiedenis van de Alemse school’, want bij een 50-jarig jubileum, hoort ook de
achtergrondinformatie van voorbije jaren.

Uitslag van de kleurwedstrijd van de vorige schoolkrant:
Peuters:  Mila, Leentje, Liesje
Groep 1-2: Mineke, Mees, Gwen, Ilian
Groep 3-4-5: Jade, Pieter, Julèn, Ties
Groep 6-7-8:   Faye, Jannick, Robin, Kelly
Zij hebben al een prijsje in ontvangst mogen nemen.
Verder iedereen bedankt die mee heeft gedaan !

Kaartenactie:
Er zijn meer dan 600 kaarten verkocht. Geweldig! Iedereen bedankt!
Wij zijn bezig plannen te maken om van de opbrengst de speelplaats te verfraaien.
En misschien kunnen onderstaande ‘aanbiedingen’ ons nog meer helpen:

Muntenactie COOP :
We doen weer mee met de DOEKOE Schoolpleinactie, waarbij de
klanten kunnen sparen voor sport- en spelmaterialen voor scholen.
Van 7 april tot en met 25 mei ontvangen klanten bij aankoop van
diverse Arla Foods en Unilever producten Doekoe-munten, die zij in de
winkel kunnen doneren aan een school in de buurt.
Wij hopen natuurlijk dat onze school uw munten krijgt.
Hoe meer klanten Doekoe-munten aan de school schenken, hoe hoger
het spaartegoed.

The Readshop Kerkdriel
Koopt u ook weleens een boek ? Vast wel !
Readshop Kerkdriel heeft ons een voorstel gedaan: als U de
bonnetjes van de aankoop van boeken bij de The Readshop
Kerkdriel bewaart en op school af geeft, krijgt de school
daarmee korting op aanschaf van boeken voor de school.
Dus als u van plan bent een boek aan te schaffen of cadeau
te doen voor verjaardag, Sint of Kerst, neem dan dit voorstel
in gedachten mee.
Bewaar het bonnetje en geef het op school af ! Alvast bedankt.

Mgr. Zwijsenplein 20b T: (0418) 634405
5331 BG Kerkdriel E: kerkdriel@readshop
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De kinderen van de Sint Odrada gaan op bezoek bij fam. Van Zeelst.

Zij hebben een melkveebedrijf en ijsboerderij De Schoonheuvel in Hedel.

Deze excursie vindt plaats op donderdagmiddag 16 april a.s.

Op deze boerderij zijn 60 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Er wordt daarnaast nog gras en mais voor de koeien

verbouwd. Ook zijn er kippen, konijnen, geiten, poesjes en een eend.

De melk op deze boerderij wordt gedeeltelijk gebruikt om zelf ambachtelijk roomijs mee te maken. Bij een les

op het melkveebedrijf  leren de kinderen hoe een kalf een koe wordt, wat koeien allemaal eten, hoe ze gemolken

worden, hoe de melk naar de fabriek gaat en wat je allemaal van melk kunt maken. Ook kun je van melk ijs

maken en dat wil familie van Zeelst  jullie laten zien op de ijsboerderij De Schoonheuvel.

Maar natuurlijk gaan we ook ijs proeven !

Schoolfotograaf:
Dinsdagmorgen 7 april a.s. komt de schoolfotograaf om alle kinderen en de hele klas, op
de foto te zetten. Om 8.30 u. beginnen we met de broertjes en zusjes.  

Belangrijke data:
* 15 april schoolvoetbaltoernooi in Ammerzoden
* 16 april: ’s middags bezoek aan de ijsboerderij
* 24 april 2015: Koningsspelen + 50 jaar St. Odradaschool
* 8 – 12  juni schoolverlatersdagen groep 8
* 9 juni schoolreisje groep 1 t/m 7
* 17 juli laatste schooldag
* 31 augustus eerste schooldag nieuwe schooljaar

Voor wie al aan het plannen is, hier de vaststaande vakanties voor het nieuwe schooljaar:

Herfstvakantie van 26 okt t/m 30 okt 2015

Kerstvakantie 21 dec t/m 1 jan 2016

Carnavalsvakantie 8 febr t/m 12 febr 2016

Fijne Paasdagen allemaal !
Riet Hooijmans, directeur.

Pieter
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Grepen uit de geschiedenis van de Alemse school
Door Gerrit Verkuil

In ‘Drielse Vertellingen’ van december 1985
schreef de tegenwoordig in Kerkdriel
wonende kenner van de Alemse historie,
Toon van Boxtel, een artikel over de
plaatselijke schoolgeschiedenis. Hij begon
zijn verhaal met informatie over de huidige
Odradaschool waarvan de bouw door
Aannemingsbedrijf J.A. van Boxtel in 1963
begon op een perceel grond genaamd ‘Den
Krakenhof’ . Voordien was dat een aan de
Steeg gelegen boomgaard. De school werd,
aldus Toon van Boxtel op dinsdag 21 juli
1964 feestelijk geopend.
Voor die tijd gingen de kinderen naar school
in het pand dat tegenwoordig als dorpshuis
‘De Drie Linden’ dienst doet. Het gebouw
omvatte twee leslokalen en een woning voor
het schoolhoofd. Als gevolg van het oorlogsgeweld was het complex fors beschadigd. Een duidelijke
verbetering was het gevolg van diverse herstelwerkzaamheden, in 1949 uitgevoerd door firma
Gebroeders Van Erp uit Kerkdriel. Daarbij werden nieuwe ramen geplaatst, de houten wand tussen de
twee lokalen vervangen door een stenen muur en het plafond een meter verlaagd. Tevens is er toen
elektriciteit en waterleiding aangelegd. En passant werd  de modderige speelplaats voorzien van
betontegels.

Heel veel verzuim
De vroegere school is rond 1880 gebouwd. Laurens van Waardenburg was toen ‘hoofd der school’ en
wel van 1834 tot 1878. Waar hij les gaf voordat de school aan de dijk een feit was, wordt niet
vermeld. Wel is bekend dat tot de wisseling van de 19e naar de 20ste eeuw over het algemeen les
werd gegeven in doorgaans kleine ruimtes. De schoolmeesters beschikten nauwelijks of niet over
leermiddelen en ontvingen een karig salaris. Ook hier in de regio heerste veel armoede met als gevolg
dat tal van kinderen in de zomermaanden niet naar school gingen. Zij werden o.a. op het land ingezet
om aardappels te rapen, aardbeien te plukken en te helpen bij het hooien en oogsten. 
Van Waardenburg werd in 1878 opgevolgd door C.J. Sars. ‘Mester Sjon Sars’, zoals hij genoemd werd,
kwam  uit Kerkdriel. Hij leidde de school gedurende dertig jaar en wel tot 1918. Toen maakte hij
plaats voor zijn zoon Jac. Sars. Deze bleef tot 1922 en vertrok toen, net als destijds zijn vader, naar
Kerkdriel. In 1903 telde de school 43 kinderen, genoeg om een tweede leerkracht aan te trekken. Na
Jac. Sars kwam de schoolleiding achtereenvolgens in handen van G. van Orsouw, Joh. Klingen, P.v.d.
Sterren, A. Holtappels, B. Kerkhof, J. Leijdekkers en R. Hooijmans-Sars.

Van openbaar naar R.K.
Aanvankelijk kwamen ook de kinderen van ‘Het Wild’ naar de Alemse school. Daar kwam in 1932 als
gevolg van de Maaskanalisatie een eind aan. Zij volgden voortaan onderwijs in Maren.
Pastor Brox maakte zich er, volgens Toon van Boxtel, sterk voor dat de Openbare Alemse school
omgezet werd in een Bijzonder Rooms Katholieke School. Op 22 november 1924 was dat een feit. 
In 1963 is begonnen met de bouw van het huidige gebouw  en in 1964 is het geopend.
In 2012 werd de Odradaschool grondig onder handen genomen.

St. Odradaschool
Nawoord door Riet Hooijmans

Dit is onze school nu: een school, midden in de natuur, in het dorp Alem.
Een rustige leeromgeving in een ruim, nieuw, fris gebouw met buiten heel veel speelruimte voor onze
kinderen, waaronder een voetbalveld, speeltuin, speelplein en aparte speelveld met toestellen voor
peuters en kleuters.
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