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Welkom terug op de Odyssee!
We hopen dat jullie weer veilig en gezond terug zijn in Utrecht. En dat jullie een fijne, gezellige zomer
hebben gehad met lekker weer!
De meesters en juffen van de Odyssee hebben afgelopen week alles weer in orde gemaakt om vanaf
maandag er met elkaar weer een fijn jaar van te maken. We hebben allerlei ideeën en plannen voor
de kinderen. Zo gaan we vanaf groep 4 meteen beginnen met onze nieuwe taal- en spellingmethode
Staal. Dat is een grote verandering voor de kinderen en onszelf! Wij denken dat methode goed past
bij onze leerlingen. De kinderen die Staal hebben uitgeprobeerd waren er erg enthousiast over! U
hoort er op de informatie-avonden meer over.
We gaan het jaar beginnen met aandacht voor onze Gouden Regel ‘We zorgen er samen voor dat
iedereen zich prettig en veilig voelt’. We doen de eerste weken met de kinderen kennismakingsactiviteiten en energizers om de startfase van een groep te begeleiden. Doel hiervan is dat iedereen
zich prettig voelt in de groep en op school. De kinderen maken in de eerste weken ook kennis met de
andere groepen en leerkrachten en lopen een rondje door het gebouw. We hopen dat, met name
voor onze jongste kleuters en nieuwe kinderen, de school hierdoor snel een fijne en vertrouwde plek
is voor iedereen.
We beginnen maandag om 8.30 u in de groepen. Ouders/verzorgers zijn welkom op het plein om
even een kop koffie te drinken. Het is altijd gezellig om weer even bij te praten na de vakantie!
Tot maandag, wij hebben er zin in!
team basisschool de Odyssee

Wijziging data ouderavonden augustus/september
Volgende week krijgt u weer de kalender waarop alle activiteiten en uitstapjes die nu al bekend zijn
op staan. Er zijn echter in de eerste weken al een paar activiteiten gepland waar u van harte voor
uitgenodigd bent. Deze data zijn voor de vakantie al gecommuniceerd. Er is alleen een wijziging in
gekomen, zie hieronder, de wijzigingen zijn rood:
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vrijdag 1 september
dinsdag 5 september
woensdag 13 september
donderdag 14 september
donderdag 21 september

vanaf 17 u Summerparty voor alle ouders en kinderen van de
Odyssee
19 u informatie-avond voor groep 3
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
19 u informatie-avond groepen 4 t/m 8
19 u informatie-avond kleutergroepen

Binnenkomst start schooldag
We hebben net voor de zomervakantie de binnenkomst van de kinderen ’s morgens veranderd. De
kinderen mogen nu zelf naar binnen lopen. Ouders kunnen meelopen naar binnen. En nemen
afscheid van hun kind(eren) bij de deur van de klas. De schooldeur gaat om 8.20 u open.
Het doel van de verandering was dat de leerkrachten de kinderen bij de deur van de klas kunnen
begroeten en dan echt even aandacht kunnen besteden aan alle kinderen. De kinderen gaan dan
naar hun werkplek en kunnen meteen starten met een opdracht. De leerkrachten hebben dit als heel
prettig ervaren. En hebben het idee dat kinderen hierdoor ontspannen en goed kunnen beginnen aan
hun schooldag. En we kunnen door de nieuwe manier echt eerder beginnen met de lessen!
We willen daarom na de vakantie, dus vanaf maandag 21 augustus, op de nieuwe manier de kinderen
binnen laten komen. Er zijn echter wel een paar aandachtspunten bij:
 Op het moment dat de schooldeur open gaat is het erg druk bij de deur. Kinderen staan al voor
de deur en worden er tegen aan geduwd. Dat is niet prettig. Daarom willen we u vragen uw kind
nog even bij u te houden tot de deur opengaat. In ieder geval willen we geen wachtende
kinderen meer op het trappetje bij de kleuteringang! Als de deur opengaat heeft iedereen tijd
genoeg om naar de klas te gaan. Het is geen wedstrijd….!
 De kinderen horen maandag van hun leerkracht welke deur ze moeten gebruiken. We hebben
namelijk gemerkt dat bovenbouwkinderen rond gaan dwalen in het gebouw en elkaar
opwachten. Dat is niet de bedoeling. We zullen hier op letten in de gangen en de kinderen
aanspreken als ze niet naar hun klas gaan.
 De deuren gaan om 8.30 u dicht. Wilt u er voor zorgen dat uw kind voor 8.30 u in school is?
Wist u overigens dat u als u met een kinderwagen of rolstoel komt we daarvoor een aparte ingang
hebben? Dan gaat u op de Homeruslaan naast de hoofdingang links de rolbaan op. En komt u uit bij
de deur in de hoek bij de BSO en schooltuin. Hier kunt u makkelijk naar binnen.
U kunt uw kind om 14.15 u weer ophalen bij school. Het hek gaat een paar minuten voor 14.15 u
open. Wilt u dan wachten bij de fietsenstalling, voetbalveld of achter de vijver?
We hebben als team afgesproken dat we met de kinderen naar de ‘oude’ verzamelplekken lopen op
het plein. Dan kunt u daar uw kind ophalen en eventueel nog even contact hebben met de leerkracht.
Of u laat uw kind naar u lopen, dat is aan u!
Maar dus geen wachtende ouders vlak bij de uitgangen; dan hebben leerkrachten minder overzicht
over de kinderen.
We gaan er van uit dat jullie mee willen werken aan een prettige start en einde van de schooldag van
de kinderen! We gaan na een paar weken als team evalueren hoe het gaat. Als u opmerkingen
hierover heeft kunt u bij de schoolleiding deze doorgeven. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking!
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Babynieuws!
Net voor de zomervakantie kregen we het blijde bericht dat Suzy Richmond een prachtige dochter
heeft gekregen. Bobbi-Li is haar naam. Het gaat heel goed met moeder en kind! Na de herfstvakantie
zal Suzy weer op school aan het werk gaan.
En midden in de zomervakantie is Sylvia Ackerman bevallen van haar tweeling. Ze heeft een meisje
gekregen dat Isabel heet. En een zoontje, Willem. De kinderen zijn te vroeg geboren, in de 34e week.
Ze liggen nu nog in de couveuse. Maar het gaat goed, over een paar weken verwacht het gezin weer
compleet en thuis te zijn! Met Sylvia gaat het gelukkig goed; het is wel pittig maar ze is blij en
gezond!
Zomerleesactie de Odyssee
We hadden voor de vakantie een leesactie bedacht: stuur een foto van jezelf op de leukste, gekste,
meest-bijzondere leesplek op naar jouw leerkracht. Dan maken we van alle binnengekomen foto’s
een mooie collage in school. We kunnen ons voorstellen dat dit even weggezakt is. Als u een leuke
foto heeft van uw kind met een leesboek dan ontvangen we die graag alsnog!
De foto’s kunnen naar de huidige of vorige leerkracht gemaild worden of naar het algemene emailadres van school. We zijn heel benieuwd welke leesplekken gevonden worden deze zomer!
Gevonden voorwerpen
Wilt u komende even kijken naar onze krat met gevonden voorwerpen. Hij is weer flink gevuld. Aan
het eind van de eerste schoolweek brengen we de spullen naar de Emmaus.
Schoolmelk
De kinderen kunnen tussen de middag schoolmelk krijgen, bij de lunch. Als u hier gebruik van wilt
maken kunt u kijken op de website van Campina, en uw kind hier aanmelden.
Vakantiedagen en studiedagen schooljaar 2017-2018
Onze school houdt zich aan het Utrechtse vakantierooster, dat is handig, vooral als u al kinderen op
de middelbare school hebt. Hieronder vindt u de vakantiedagen voor volgend schooljaar:
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede paasdag
Koningsdag
Meivakantie

maandag 21 augustus 2017
zaterdag 14 oktober 2017 t/m zondag 22 oktober 2017
zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018
zaterdag 24 februari 2018 t/m zondag 4 maart 2018
vrijdag 30 maart 2018
maandag 2 april 2018
vrijdag 27 april 2018
zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei 2018

Tweede pinksterdag
Zomervakantie

maandag 21 mei 2018
zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus 2018

Studiedagen:
woensdag 13 september 2017
vrijdag 13 oktober 2017
maandag 5 maart 2018
dinsdag 3 april 2018
dinsdag 22 mei 2018
vrijdag 13 juli 2018
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