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St. Odradaschool
St. Odradastraat 14

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

Alem, 21 juli 2016.

Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

Het schooljaar loopt weer ten einde.

We hebben heel veel gedaan, er is veel georganiseerd en ik hoop dat we allemaal veel geleerd
hebben. Vanavond nog een leuke avond en morgen de laatste schooldag, die altijd anders is dan
anders. Maar dan is het vakantie en kunnen we uitrusten.
Dit jaar heb ik een studie gevolgd. Ik ben geslaagd voor Schoolleider basisbekwaam.
Dat betekent dat ik volgend schooljaar weer met meer regelmaat op school aanwezig ben: op
dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen, behalve als ik elders een vergadering heb.

Ouderavond:

Er gaat iets veranderen in de regelmaat van de rapporten en het lesgeven van bepaalde vakken.
Daarover willen wij u o.a. informeren op een algemene ouderavond in het begin van het
schooljaar: dinsdag 13 september aanvang 20.00 u.
Eind september, begin oktober zijn in de verschillende groepen de informatieavonden.
De uitnodigingen daarvoor krijgt u nog via SchouderCom.

Enquêtes:
In deze schoolkrant een samenvatting van de eigen enquêtes en de tevredenheidpeilingen.

Belangrijke data: 
- vrijdag 22 juli laatste schooldag, hierna begint de grote vakantie
- maandag 5 september eerste schooldag van schooljaar 2016-2017

Buitenschoolse activiteiten
Voor een goede gezondheid is sporten en gezonde voeding belangrijk. Met ons Schoolplein 14, de
buurt-sportcoach en diverse projecten is dat wel heel duidelijk. Er is genoeg te doen, in een dorp
met deze omgeving. 
- Sportieve activiteiten op woensdagmiddag in Rossum bij BSO Villa Verboven. Interesse? Kijk op

hun site voor meer informatie. 
- Mad Science: in het najaar wordt er weer een promoshow gegeven. Daarna kan men zich

aanmelden voor een cursus. Papieren volgen na de show.

Bedankt!

Ik wil iedereen die ons geholpen heeft, op welke manier dan ook, heel hartelijk bedanken.

En dan is het vakantie ! Veel plezier allemaal !

Groep 8: Heeel Veeel Succes volgend jaar !

Riet Hooijmans, directeur.
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Uitslag enquête 2015-2016:
(naar 28 gezinnen verstuurd)

Voor- en naschoolse opvang:
      -     18 gezinnen gereageerd
      -     Tevreden 18 stemmen
Opmerking van ouder: niet makkelijk te vinden in de Schoolgids.
Ter verduidelijking vanuit school: de school helpt bij het zoeken voor buitenschoolse opvang,
als ouders daarom vragen. Dit staat ook in de Schoolgids. De opvang is niet op de eigen
school.

Continurooster:
      -     4 stemmen voor
      -     4 stemmen tegen
      -     10 stemmen: maakt niet uit
Waardoor het blijft zoals het is.
Over dit onderwerp zal de school GEEN enquête meer houden, omdat volgens de cao alle
leerkrachten een half uur pauze moeten krijgen (zie cao PO 2014-2015 over pauze).

Schoolzwemmen:
      -     12 gezinnen tevreden (aan gezinnen met jonge kinderen is het niet gevraagd)
Schoolzwemmen gaat door, met een prijsverhoging naar € 50 per jaar per kind.
Opmerking van een ouder: diplomazwemmen is gratis! Daar betaal je normaal € 25 voor.

Facebook:
      -     Bezwaarlijk voor een aantal mensen.
Wij hebben besloten niet op Facebook te gaan om problemen te voorkomen. 
Ouders zijn tevreden over SchouderCom en we gaan de website vernieuwen.

Wij danken de ouders voor hun reacties en hopen hiermee uw mening meegenomen te heb-
ben in onze besluiten.

namens de MR,

Riet Hooijmans, dir.
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Tevredenheidspeiling Scholen met Succes
In de week voor de april/mei vakantie hebben wij u gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden, waarmee
uw tevredenheid over de St. Odradaschool kan worden gemeten. 
89 % van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld en weer ingeleverd. 
Hiervoor hartelijk dank!

De resultaten zijn in het team en in de MR besproken.

Op SchouderCom zal er volgende week een samenvatting geplaatst worden van de Ouder- (OTP) en de
Leerlingpeiling (LTP).

Tevredenheid ouders             7,72           landelijk  7,61 
Tevredenheid leerlingen       8,94           landelijk  8,09

Wij hebben hier de volgende aandachtspunten uit gehaald:

1. Veiligheid op weg naar school: relatief veel ouders zijn ontevreden (24% = 6 ouders).  Er zijn enkele
gevaarlijke punten in het dorp, op weg naar school. Ik heb contact gehad met de gemeente, of zij ons
kunnen helpen het veiliger te maken. De gemeente  geeft aan geen budget meer te hebben voor
verkeersveiligheid; de ouders hebben de  verantwoordelijkheid om de kinderen een veilig gedrag aan te
leren.  Wij zullen onze verkeerslessen omgevingsgericht in gaan vullen. Theorie gaat in praktijk onderwezen
worden.

2. Begeleiding leerlingen met problemen:
- Tevreden               52 % = 13 ouders (score boven landelijk gemiddelde)
- Ontevreden           16 % =   4 ouders (landelijk gemiddelde 14%)
- Weet niet / nvt     32 % =   8 ouders (landelijk gemiddelde 34%)

De vraagstelling of u tevreden bent t.a.v. de begeleiding van leerlingen met problemen, verdient wat
toelichting. We zouden graag zien dat de groep ouders die weet niet/ nvt invult, zich toch probeert een mening
te vormen. Het woord ‘problemen’ kan op een complexe of intensieve begeleiding duiden, terwijl dat bij u niet
van toepassing is. Ook al ervaart u geen problemen, misschien kunt u zich een mening vormen over de
zorgstructuur binnen de school, zoals besproken tijdens de algemene ouderavond.

3. Aandacht voor pestgedrag:
Tevreden                 64 %   (score boven landelijk gemiddelde)
Ontevreden             24 %   (landelijk 14%)
Weet niet / nvt       12 %  

Met de invoering van de Kanjertraining hebben we een gezamenlijk project, door de hele school, waar ook de
ouders over geïnformeerd zijn. Komend schooljaar beginnen we weer met een gezamenlijke ouderavond,
waarbij de Kanjeraanpak ter sprake zal komen. Gaat het uw kind persoonlijk aan, schroom niet aan te kloppen
bij leerkracht of directie. Ervaring heeft geleerd dat in een open gesprek tav Kanjertraining eea verduidelijkt /
aangepast kan worden.  Ook hierin bieden wij passend onderwijs.
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Wij zijn heel tevreden over de waardering van de ouders en van de leerlingen. 
De waardering uitgedrukt in cijfers:  
Tevredenheid ouders            7,72 landelijk  7,61 
Tevredenheid leerlingen       8,94 landelijk  8,09
Hieruit maken wij op, dat de waardering van ouders voor de Sint Odradaschool 0,11 punt hoger ligt dan het
landelijk gemiddelde. De waardering van de leerlingen voor de Sint Odradaschool ligt 0,85 hoger dan het
landelijk gemiddelde. 
Hiermee willen we aangeven, dat we blijven streven naar goede contacten met ouders, dit ten behoeve van de
ontwikkeling van uw kind(eren).
Dit wil de school middels:
         -           ouders betrekken bij diverse schoolactiviteiten
         -           ouders betrekken bij (extra) zorg van hun kind
         -           ouders goed informeren omtrent de actuele gang van zaken
         -           het zich verdiepen in opvattingen / verwachtingen van ouders
         -           ouders adequaat voorbereiden op informatie vervolgonderwijs
         -           ouders stimuleren tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie.

Onderwijs is en blijft in beweging !
Hiermee willen we benadrukken, dat we blijven streven naar goede contacten met ouders, wat ten goede moet
komen aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

namens het team,
Riet Hooijmans, dir.

Zomerlezen met de VakantieBieb! 

Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil.
Blijven lezen in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de
VakantieBieb-app van de Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale
kinderboeken (e-books). Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden.
Ook voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de app
op uw tablet of smartphone te zetten en de e-books te downloaden.
Eenmaal gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen!
De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in
de App Store of Google Play Store. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl
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Welkom op de peuterspeelzaal: Manne, Ties en Isaac. Wij vinden het gezellig dat jullie er zijn en
jullie vinden het volgens ons ook supergezellig bij Pippeloentje.

Na Pasen zijn we begonnen met het boerderijproject. We maakten ieder een weiland met allerlei
boerderijdieren erin en toen het meivakantie werd mocht dit kunstwerk mee naar huis.

Na de meivakantie hebben we het thema water uit het Peuterplein gedaan: We probeerden water
te pakken, dat viel niet mee, maar met de bakjes en kannetjes lukte het wel.
We zagen hoe water ijsklontjes werden in het vriesvak en dat ze een beetje zoet smaakten kwam
omdat we er stiekem een beetje limonadesiroop bij gedaan hadden.
We zagen ook dat de klontjes smolten en dat het toen net limonade was.
We raadden of iets bleef drijven of ging zinken en wonderwel wisten onze peuters dat al heel erg
goed.
We verfden een waterschilderij en kleurden mooie visjes die daarin konden zwemmen.

Op 7 juni gingen we op schoolreis: Mieke, de mama van Yfke ging ook mee want juf Marja was die
week mee met juffrouw Emmy en groep 8 op schoolverlatersdagen.
In het dierenparkje in Hedel  hadden we de eendjes brood gevoerd, maar het aller-leukste was de
papegaai die hiep hiep hoera kon roepen.
Daarna zijn we een lekker ijsje gaan eten bij Sylvia en Peter in de cafetaria in Hedel en tot slot zijn
we nog  lekker wezen spelen in de grote speeltuin achter de Kreek in Kerkdriel.

Een week later kwam de schoolfotograaf: die heeft ons weer mooi op de foto gezet.

We maakten allemaal een prachtige sleutelhanger voor onze papa’s voor Vaderdag.

Toen het officieel zomer was, zijn we gestart met het thema zomer: de peuters maakten  gezellige
zonnetjes op het raam, maar we hebben er ook een grote wolk met bliksem bij gehangen want dat
hoort toch voortaan ook bij zomer.
We zongen over de vlieger en hebben geprobeerd om echt te vliegeren, en soms bleef hij heel
even in de lucht. Ook hebben we een mooie vlieger geverfd.
We maakten waterijsjes en hebben allerlei versjes en liedjes geleerd over de zomer en de zon.
Op de vensterbank lagen allerlei zomerspulletjes en zo leefden we toe naar de zomervakantie.

Maar eerst hebben we nog feest gehad van juf Hettie, want die was nou eens een keer voor, in
plaats van in de zomervakantie jarig. Wat was ze weer verwend. Dank jullie wel allemaal.

Sommige kinderen maar ook een juf zijn al eerder aan vakantie toe: wanneer jullie dit lezen is juf
Marja al een heel eind weg gevlogen en ook Bink en Fien vonden het schooljaar lang genoeg
geduurd.
Na de spannende vossenjacht op de laatste schooldag hebben we allemaal vakantie.
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WISTEN JULLIE DAT:

BINK tijdens het vertrek met de schoolreis juf Hettie aan het schrikken maakte door te roepen:
Stop!  We kunnen nog niet weg want juf Marja is er nog niet.
En dat hij tijdens het voeren van de eendjes ook zelf een lekker korstje gegeten had.
Hij ons wel heel erg gaat missen in de vakantie, maar dat we gelukkig allemaal in Alem wonen en
elkaar wellicht een keertje tegen zullen komen.

FIEN haar verjaardag vierde en ons trakteerde op lammetjes om op te eten.
Zij geen danseres is maar een ballerina en dat ze op schoolreis een Spidermanvogel heeft gezien.

YFKE een paar weekjes niet geweest was: ze lekker op vakantie was met haar papa en mama en
zusje Janne.
Dat ze tijdens het voorlezen opeens geprikt werd door een beestje, maar dat dat natuurlijk komt
omdat ze zo’n zoete meid is.

MANNE nog maar heel kort bij ons is maar zich al helemaal thuis voelt. Hij het boek van Bo en Babs
helemaal na kan vertellen, en dat wij dat best wel knap vinden van hem.

TIES de allereerste keer al verstek liet gaan, maar dat was niet zonder reden: Daags tevoren was
zijn zusje geboren, Maud! 
Hij het helemaal goed maakte door die keer erna te trakteren op beschuit met muisjes. Dat was
smullen.
Hij heel verbaasd was dat opa Martien ook een keertje buiten aan het spelen was, maar die was
aan het helpen bij de jeu de boulebaan.

ISAAC  het bij ons ook gezellig vindt.
Hij is dikke maatjes met Fien, maar als hij teveel bemoederd wordt door haar komt hij gewoon aan
tafel zitten met een puzzel, want daar heeft Fien dan weer geen zin in.

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL.
WE ZIEN JULLIE GRAAG TERUG OP DINSDAG 6 SEPTEMBER.

Juf Hettie en juf Marja.
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WISTEN JULLIE DAT:

BINK tijdens het vertrek met de schoolreis juf Hettie aan het schrikken maakte door te roepen:
Stop!  We kunnen nog niet weg want juf Marja is er nog niet.
En dat hij tijdens het voeren van de eendjes ook zelf een lekker korstje gegeten had.
Hij ons wel heel erg gaat missen in de vakantie, maar dat we gelukkig allemaal in Alem wonen en
elkaar wellicht een keertje tegen zullen komen.

FIEN haar verjaardag vierde en ons trakteerde op lammetjes om op te eten.
Zij geen danseres is maar een ballerina en dat ze op schoolreis een Spidermanvogel heeft gezien.

YFKE een paar weekjes niet geweest was: ze lekker op vakantie was met haar papa en mama en
zusje Janne.
Dat ze tijdens het voorlezen opeens geprikt werd door een beestje, maar dat dat natuurlijk komt
omdat ze zo’n zoete meid is.

MANNE nog maar heel kort bij ons is maar zich al helemaal thuis voelt. Hij het boek van Bo en Babs
helemaal na kan vertellen, en dat wij dat best wel knap vinden van hem.

TIES de allereerste keer al verstek liet gaan, maar dat was niet zonder reden: Daags tevoren was
zijn zusje geboren, Maud! 
Hij het helemaal goed maakte door die keer erna te trakteren op beschuit met muisjes. Dat was
smullen.
Hij heel verbaasd was dat opa Martien ook een keertje buiten aan het spelen was, maar die was
aan het helpen bij de jeu de boulebaan.

ISAAC  het bij ons ook gezellig vindt.
Hij is dikke maatjes met Fien, maar als hij teveel bemoederd wordt door haar komt hij gewoon aan
tafel zitten met een puzzel, want daar heeft Fien dan weer geen zin in.

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL.
WE ZIEN JULLIE GRAAG TERUG OP DINSDAG 6 SEPTEMBER.

Juf Hettie en juf Marja.
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Welkom op de peuterspeelzaal: Manne, Ties en Isaac. Wij vinden het gezellig dat jullie er zijn en
jullie vinden het volgens ons ook supergezellig bij Pippeloentje.

Na Pasen zijn we begonnen met het boerderijproject. We maakten ieder een weiland met allerlei
boerderijdieren erin en toen het meivakantie werd mocht dit kunstwerk mee naar huis.

Na de meivakantie hebben we het thema water uit het Peuterplein gedaan: We probeerden water
te pakken, dat viel niet mee, maar met de bakjes en kannetjes lukte het wel.
We zagen hoe water ijsklontjes werden in het vriesvak en dat ze een beetje zoet smaakten kwam
omdat we er stiekem een beetje limonadesiroop bij gedaan hadden.
We zagen ook dat de klontjes smolten en dat het toen net limonade was.
We raadden of iets bleef drijven of ging zinken en wonderwel wisten onze peuters dat al heel erg
goed.
We verfden een waterschilderij en kleurden mooie visjes die daarin konden zwemmen.

Op 7 juni gingen we op schoolreis: Mieke, de mama van Yfke ging ook mee want juf Marja was die
week mee met juffrouw Emmy en groep 8 op schoolverlatersdagen.
In het dierenparkje in Hedel  hadden we de eendjes brood gevoerd, maar het aller-leukste was de
papegaai die hiep hiep hoera kon roepen.
Daarna zijn we een lekker ijsje gaan eten bij Sylvia en Peter in de cafetaria in Hedel en tot slot zijn
we nog  lekker wezen spelen in de grote speeltuin achter de Kreek in Kerkdriel.

Een week later kwam de schoolfotograaf: die heeft ons weer mooi op de foto gezet.

We maakten allemaal een prachtige sleutelhanger voor onze papa’s voor Vaderdag.

Toen het officieel zomer was, zijn we gestart met het thema zomer: de peuters maakten  gezellige
zonnetjes op het raam, maar we hebben er ook een grote wolk met bliksem bij gehangen want dat
hoort toch voortaan ook bij zomer.
We zongen over de vlieger en hebben geprobeerd om echt te vliegeren, en soms bleef hij heel
even in de lucht. Ook hebben we een mooie vlieger geverfd.
We maakten waterijsjes en hebben allerlei versjes en liedjes geleerd over de zomer en de zon.
Op de vensterbank lagen allerlei zomerspulletjes en zo leefden we toe naar de zomervakantie.

Maar eerst hebben we nog feest gehad van juf Hettie, want die was nou eens een keer voor, in
plaats van in de zomervakantie jarig. Wat was ze weer verwend. Dank jullie wel allemaal.

Sommige kinderen maar ook een juf zijn al eerder aan vakantie toe: wanneer jullie dit lezen is juf
Marja al een heel eind weg gevlogen en ook Bink en Fien vonden het schooljaar lang genoeg
geduurd.
Na de spannende vossenjacht op de laatste schooldag hebben we allemaal vakantie.
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Wij zijn heel tevreden over de waardering van de ouders en van de leerlingen. 
De waardering uitgedrukt in cijfers:  
Tevredenheid ouders            7,72 landelijk  7,61 
Tevredenheid leerlingen       8,94 landelijk  8,09
Hieruit maken wij op, dat de waardering van ouders voor de Sint Odradaschool 0,11 punt hoger ligt dan het
landelijk gemiddelde. De waardering van de leerlingen voor de Sint Odradaschool ligt 0,85 hoger dan het
landelijk gemiddelde. 
Hiermee willen we aangeven, dat we blijven streven naar goede contacten met ouders, dit ten behoeve van de
ontwikkeling van uw kind(eren).
Dit wil de school middels:
         -           ouders betrekken bij diverse schoolactiviteiten
         -           ouders betrekken bij (extra) zorg van hun kind
         -           ouders goed informeren omtrent de actuele gang van zaken
         -           het zich verdiepen in opvattingen / verwachtingen van ouders
         -           ouders adequaat voorbereiden op informatie vervolgonderwijs
         -           ouders stimuleren tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie.

Onderwijs is en blijft in beweging !
Hiermee willen we benadrukken, dat we blijven streven naar goede contacten met ouders, wat ten goede moet
komen aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

namens het team,
Riet Hooijmans, dir.

Zomerlezen met de VakantieBieb! 

Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil.
Blijven lezen in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de
VakantieBieb-app van de Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale
kinderboeken (e-books). Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden.
Ook voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de app
op uw tablet of smartphone te zetten en de e-books te downloaden.
Eenmaal gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen!
De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in
de App Store of Google Play Store. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl
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Tevredenheidspeiling Scholen met Succes
In de week voor de april/mei vakantie hebben wij u gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden, waarmee
uw tevredenheid over de St. Odradaschool kan worden gemeten. 
89 % van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld en weer ingeleverd. 
Hiervoor hartelijk dank!

De resultaten zijn in het team en in de MR besproken.

Op SchouderCom zal er volgende week een samenvatting geplaatst worden van de Ouder- (OTP) en de
Leerlingpeiling (LTP).

Tevredenheid ouders             7,72           landelijk  7,61 
Tevredenheid leerlingen       8,94           landelijk  8,09

Wij hebben hier de volgende aandachtspunten uit gehaald:

1. Veiligheid op weg naar school: relatief veel ouders zijn ontevreden (24% = 6 ouders).  Er zijn enkele
gevaarlijke punten in het dorp, op weg naar school. Ik heb contact gehad met de gemeente, of zij ons
kunnen helpen het veiliger te maken. De gemeente  geeft aan geen budget meer te hebben voor
verkeersveiligheid; de ouders hebben de  verantwoordelijkheid om de kinderen een veilig gedrag aan te
leren.  Wij zullen onze verkeerslessen omgevingsgericht in gaan vullen. Theorie gaat in praktijk onderwezen
worden.

2. Begeleiding leerlingen met problemen:
- Tevreden               52 % = 13 ouders (score boven landelijk gemiddelde)
- Ontevreden           16 % =   4 ouders (landelijk gemiddelde 14%)
- Weet niet / nvt     32 % =   8 ouders (landelijk gemiddelde 34%)

De vraagstelling of u tevreden bent t.a.v. de begeleiding van leerlingen met problemen, verdient wat
toelichting. We zouden graag zien dat de groep ouders die weet niet/ nvt invult, zich toch probeert een mening
te vormen. Het woord ‘problemen’ kan op een complexe of intensieve begeleiding duiden, terwijl dat bij u niet
van toepassing is. Ook al ervaart u geen problemen, misschien kunt u zich een mening vormen over de
zorgstructuur binnen de school, zoals besproken tijdens de algemene ouderavond.

3. Aandacht voor pestgedrag:
Tevreden                 64 %   (score boven landelijk gemiddelde)
Ontevreden             24 %   (landelijk 14%)
Weet niet / nvt       12 %  

Met de invoering van de Kanjertraining hebben we een gezamenlijk project, door de hele school, waar ook de
ouders over geïnformeerd zijn. Komend schooljaar beginnen we weer met een gezamenlijke ouderavond,
waarbij de Kanjeraanpak ter sprake zal komen. Gaat het uw kind persoonlijk aan, schroom niet aan te kloppen
bij leerkracht of directie. Ervaring heeft geleerd dat in een open gesprek tav Kanjertraining eea verduidelijkt /
aangepast kan worden.  Ook hierin bieden wij passend onderwijs.
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Uitslag enquête 2015-2016:
(naar 28 gezinnen verstuurd)

Voor- en naschoolse opvang:
      -     18 gezinnen gereageerd
      -     Tevreden 18 stemmen
Opmerking van ouder: niet makkelijk te vinden in de Schoolgids.
Ter verduidelijking vanuit school: de school helpt bij het zoeken voor buitenschoolse opvang,
als ouders daarom vragen. Dit staat ook in de Schoolgids. De opvang is niet op de eigen
school.

Continurooster:
      -     4 stemmen voor
      -     4 stemmen tegen
      -     10 stemmen: maakt niet uit
Waardoor het blijft zoals het is.
Over dit onderwerp zal de school GEEN enquête meer houden, omdat volgens de cao alle
leerkrachten een half uur pauze moeten krijgen (zie cao PO 2014-2015 over pauze).

Schoolzwemmen:
      -     12 gezinnen tevreden (aan gezinnen met jonge kinderen is het niet gevraagd)
Schoolzwemmen gaat door, met een prijsverhoging naar € 50 per jaar per kind.
Opmerking van een ouder: diplomazwemmen is gratis! Daar betaal je normaal € 25 voor.

Facebook:
      -     Bezwaarlijk voor een aantal mensen.
Wij hebben besloten niet op Facebook te gaan om problemen te voorkomen. 
Ouders zijn tevreden over SchouderCom en we gaan de website vernieuwen.

Wij danken de ouders voor hun reacties en hopen hiermee uw mening meegenomen te heb-
ben in onze besluiten.

namens de MR,

Riet Hooijmans, dir.
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St. Odradaschool
St. Odradastraat 14

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

Alem, 21 juli 2016.

Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

Het schooljaar loopt weer ten einde.

We hebben heel veel gedaan, er is veel georganiseerd en ik hoop dat we allemaal veel geleerd
hebben. Vanavond nog een leuke avond en morgen de laatste schooldag, die altijd anders is dan
anders. Maar dan is het vakantie en kunnen we uitrusten.
Dit jaar heb ik een studie gevolgd. Ik ben geslaagd voor Schoolleider basisbekwaam.
Dat betekent dat ik volgend schooljaar weer met meer regelmaat op school aanwezig ben: op
dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen, behalve als ik elders een vergadering heb.

Ouderavond:

Er gaat iets veranderen in de regelmaat van de rapporten en het lesgeven van bepaalde vakken.
Daarover willen wij u o.a. informeren op een algemene ouderavond in het begin van het
schooljaar: dinsdag 13 september aanvang 20.00 u.
Eind september, begin oktober zijn in de verschillende groepen de informatieavonden.
De uitnodigingen daarvoor krijgt u nog via SchouderCom.

Enquêtes:
In deze schoolkrant een samenvatting van de eigen enquêtes en de tevredenheidpeilingen.

Belangrijke data: 
- vrijdag 22 juli laatste schooldag, hierna begint de grote vakantie
- maandag 5 september eerste schooldag van schooljaar 2016-2017

Buitenschoolse activiteiten
Voor een goede gezondheid is sporten en gezonde voeding belangrijk. Met ons Schoolplein 14, de
buurt-sportcoach en diverse projecten is dat wel heel duidelijk. Er is genoeg te doen, in een dorp
met deze omgeving. 
- Sportieve activiteiten op woensdagmiddag in Rossum bij BSO Villa Verboven. Interesse? Kijk op

hun site voor meer informatie. 
- Mad Science: in het najaar wordt er weer een promoshow gegeven. Daarna kan men zich

aanmelden voor een cursus. Papieren volgen na de show.

Bedankt!

Ik wil iedereen die ons geholpen heeft, op welke manier dan ook, heel hartelijk bedanken.

En dan is het vakantie ! Veel plezier allemaal !

Groep 8: Heeel Veeel Succes volgend jaar !

Riet Hooijmans, directeur.
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