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St. Odradaschool
St. Odradastraat 14

5335 LL Alem
T: 0418-664006
www.odrada.nl
info@odrada.nl

Alem, 17 december 2015.

Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

Het nieuwe jaar is al weer in zicht !
Nog maar een paar dagen en het is al weer 2016.
Zo gaat dat, maar soms gaat het wel wat snel.

De speelplaats ziet er kleurrijk uit;
het bestuur heeft een nieuwe naam gekregen;
Schoudercom wordt al goed gebruikt, kijk daar regelmatig voor de laatste nieuwtjes of
mededelingen.

Studieverlichting 
Juf Lian heeft voor de rest van dit schooljaar het werk in groep 1-2 van juf Riet
overgenomen, die zich dan meer op haar studie kan richten.

We hebben weer een goed gevulde schoolkrant. Alle kinderen hebben een bijdrage
geleverd. En wat hebben we het druk gehad en wat hebben we veel gedaan.
Dat kun je zien op de volgende bladzijden. Groep 6-7-8 heeft een werkboek voor alle
kinderen gemaakt, met puzzels, tekeningen, een strip en Kerstwensen, om in de vakantie
te maken of te lezen.
Veel lees- en kijkplezier.

Belangrijke data:
- Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016
- studiedag woensdag 3 februari
- voorjaarsvakantie 8 t/m 12 februari
- volgende schoolkrant 17 maart

Allemaal de beste wensen;
Gezellige Feestdagen en een goede jaarwisseling.
Tot volgend jaar!

Riet Hooijmans, directeur.
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FEESTDAGEN TIP!

Kent u Kidsproof Den Bosch al? Op deze websites vindt u een handige Uitagenda met veel tips voor uitjes in
de omgeving, de nieuwste kinderfilms, gezellige bakworkshops, speciale kerstvoorstellingen, tips voor het
kerstdiner op school en nog veel meer! Extra fijn: u vindt hier ook tips voor gratis en low budget activiteiten!

GENIETEN VAN HET OUDERSCHAP?

Ooit hebben we als ouders de vlag uitgehangen bij de geboorte van ons kind. 
Gaandeweg bleek het opvoeden van kinderen niet altijd even gemakkelijk. Herken je dit? Een tijdelijke dip?
Of twijfel: doe ik het wel goed? 
Misschien is er sprake van scheiding, ziekte, zorgen om een kind, weinig sociale contacten of isolement door
andere taal en cultuur. Je voelt je er alleen voor staan. Dan kan het soms zo zwaar voelen dat de eigen accu
leger en leger raakt. En zie je jezelf ineens kortaf reageren of niet meer de moeder/vader zijn, die je voor
ogen had toen je plannen maakte een gezin te stichten.
Een door Home-Start getrainde vrijwilliger, kan dan het ouderschap tijdelijk verlichten, door bij te springen
en precies het steuntje in de rug geven, dat op dat moment nodig is.

De vrijwilliger van Home-Start heeft tijd en aandacht voor het gezin en bezoekt het wekelijks een paar uur.
Zij is als een maatje voor het gezin, zowel voor de ouders als voor de kinderen. Zolang als wenselijk is,
meestal gedurende een periode van een paar maanden tot een jaar. Sommige vrijwilligers komen vooral voor
de kinderen. Andere ouders hebben meer behoefte aan iemand om zelf mee te praten. De ondersteuning
van Home-Start kost niks en je hoeft geen verwijzing te hebben. Er moet minimaal 1 kind in het gezin zijn
dat jonger is dan 7 jaar (vanaf 1 januari 2016 wordt dat 14 jaar).

Het telefoonnummer is 0635-11 54 37. Zie ook voor meer informatie www.home-start.nl 
Of mail naar m.vandenheuvel@humanitas.nl 

EINDE PROEF DAT GOOI JE TOCH NIET WEG!

De afgelopen 3 jaar hebben wij meegedaan aan het Avri-proefproject 'Dat gooi je toch niet weg!'.
Deze proef eindigt op 31 december 2015.

Maandelijks haalden onze vrijwilligers kapotte mobieltjes en elektrische apparaten, lege cartridges, textiel en
gebruikt frituurvet op in speciale zakken. Alleen geselecteerde adressen konden meedoen aan de proef. Aan
de proef werkten in totaal 12 verenigingen/organisaties mee die hier een vergoeding van Avri voor kregen. 

Door de proef en de inzet van onze vrijwilligers, heeft Avri veel geleerd over het ophalen van waardevolle
kleine afvalsoorten. Deze kennis zal Avri in de toekomst zeker gebruiken. 

Woont u op een van de geselecteerde adressen en heeft u meegedaan met de proef? Dan willen wij u
hartelijk bedanken voor uw medewerking. U hebt hiermee niet alleen het milieu geholpen, maar ook onze
vereniging/organisatie. De vergoeding die wij kregen was zeker welkom in deze tijd met krappe clubkassen!

Nu wij deze kleine afvalsoorten niet meer ophalen, kunt u hier terecht: 
• lege cartridges, mobieltjes en elektrische apparaten: milieustraat 
• textiel: brengcontainer voor textiel
• frituurvet: vetcontainer bij diverse supermarkten, milieustraat

Kijk op avri.nl waar de vetcontainers en textielcontainers staan.
Bedankt, namens Ouderraad St. Odrada.
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Welkom op de peuterspeelzaal: Yfke.
We vinden het gezellig dat jij er bent en jij bent al helemaal gewend in ons groepje.

Het is al weer even geleden, maar na de zomervakantie zijn we meteen gestart met het thema
DIERENTUIN. We verfden de mooiste en kleurrijkste  papegaaien die er bestaan en de peuters
gaven de zebra’s strepen en de giraffen bruine vlekken.

We kregen een uitnodiging van Kids Castle in Hedel en daar zijn we met zijn allen gezellig een
ochtend wezen spelen.

Op een donderdag ging het brandalarm: we holden met zijn allen naar buiten naar de Steeg.
Gelukkig was er niets aan de hand, maar deden we een oefening voor als er echt een brand zou
zijn. 

En toen werd het herfst: we maakten een herfstwandeling en verzamelden allerlei spulletjes
voor op de herfsttafel. Ook de boom van Raai de Kraai verloor zijn blaadjes.
We plakten een spinnenweb, stempelde een boom vol met herfstblaadjes, prikten paddenstoelen
en voor de herfstvakantie mocht alles mee naar huis in onze versierde herfstdoos.

Na de herfstvakantie hebben we van alles gedaan over het thema familie. We weten nu allemaal
dat opa en oma de papa en mama zijn van onze papa en mama en nog veel meer van die moeilijke
dingen.

En toen kwam Sinterklaas in het land: een spannende tijd voor de peuters.
Leentje en Liesje vertelden telkens wat er gebeurd was in de Club van Sinterklaas.
We mochten allemaal een oude schoen of laars meebrengen. Die hebben we geverfd en bij de
haard gezet. We smulden telkens van al het lekkers wat er gebracht werd. Voor Raai de Kraai
werd een cadeautje gebracht: een mijtertje en lekkere warme slofjes.
We maakten een mooie feestmuts voor de intocht in Alem: wat een gezellig feest was dat.

En nu staat de kerstboom al weer te stralen in ons lokaal.
De versieringen hebben we zelf gemaakt.

Voor aan de witte muur maakten we prachtige kerstklokken en op donderdag 
17 december hadden we een gezellig kerstontbijt.
We hebben toen ook nog mooie kersstukjes gemaakt.

Nu hebben we kerstvakantie. Tot 5 januari, dan zijn wij er ook weer.
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WIST U DAT:

In een paar maanden tijd de helft van onze kindjes naar de kleuterklas is gegaan.
Janne, Leentje en Liesje,  heel veel plezier bij juf Dinie.

JANNE 4 jaar is geworden, maar toen zij eenmaal naar juf Dinie ging haar zusje Yfke
meebracht voor de peuterspeelzaal

LEENTJE ook 4 jaar geworden is, net op de dag dat Sinterklaas op school kwam.
We daarom een dag eerder haar verjaardag al gevierd hadden, maar toch nog even gezongen
hebben voor haar op 4 december, samen met Sint en de Pieten.

LIESJE alles weet te vertellen van de tandenfee. En  dat ook zij al naar juf Dinie verhuisd is.

BINK grote schoonmaak gehouden heeft in de peuterspeelzaal. Alles werd in de wasmachine
gegooid. Zou mama Nienke dat thuis ook zo doen??

FIEN dol is op verkleden: het liefst een prinsessenjurk. En ze vond dat Sinterklaas ook een
mooie jurk aanhad.

YFKE het altijd over mini paard, mini koe en mini potlood heeft: als iets klein is dus. Maar
zijzelf voor ons de minipeuter is.

Wij wensen iedereen gezellige kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Tot volgend jaar. Hettie en Marja.
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