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Nieuw rapport
Volgende week krijgt uw kind een rapport. Dit rapport is deels anders dan u gewend bent. Het
vernieuwde rapport is voor de leerkrachten makkelijker te maken omdat het format nu in Parnassys
staat. Het is een beetje technisch, maar het scheelt de leerkrachten veel knippen en plakken op de
computer. En dus tijd!
Het rapport bestaat uit drie delen:
 een digitaal rapport uit ons leerlingvolgsysteem Parnassys
 Een overzicht met daarop de citoresultaten
 Een rapport en een tekening gemaakt door de leerling zelf
Voorin het rapport vindt u uitleg over hoe u de gegevens in het rapport kunt interpreteren. We hopen
met het nieuwe rapport u op een goede manier voldoende informatie over de ontwikkeling en
leerresultaten van uw kind te geven.
Vanzelfsprekend kunt u het rapport weer bespreken met de leerkracht(en) van uw kind. De
rapportgesprekken voor de groepen 3 t/m 7 staan gepland op donderdag 22 februari. Vanaf dinsdag
13 februari hangen de inschrijflijsten weer in de hal.
Schoolplein
U heeft afgelopen week zeker iemand gesproken over het nieuwe schoolplein! Ouders van de
werkgroep stonden elke ochtend informatie en incasso-formulieren uit te delen. En dat is niet voor
niets geweest, we hebben al een flink bedrag met elkaar verzameld! Fantastisch!
Op dit moment hebben we in totaal
Flessenactie:
Incasso’s + Ideal afgelopen week:
Al in kas bij Vrienden van de Odyssee
Investering uit schoolbegroting
In totaal:

€255,75
€7205,€7730,€82.000,€97.190,75
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Dat is een fantastisch bedrag! In één week hebben ouders ruim 7000 euro bij elkaar gelegd! We zijn
daar erg blij mee.
Maar het is nog niet genoeg. We hebben, als we het plein helemaal willen maken zoals nu getekend is,
ongeveer €150.000 nodig. We hopen dat we hier toch echt aan gaan komen!
Hoe verder?
We hebben vandaag (vrijdag ) van best veel ouders gehoord dat de incassobrieven nog thuis liggen.
Dat is helemaal niet erg, die kunt u volgende week nog inleveren! Maandag en dinsdag staan in ieder
geval ouders op het plein met de grote roze doos waar de formulieren in kunnen. U kunt natuurlijk ook
het geld overmaken via Ideal.
Daarnaast willen we bedrijven in de buurt vragen of ze willen sponsoren. Hiervoor maakt de
werkgroep van ouders op dit moment plannen. En we zijn erg blij met ouders die toezeggen op een
andere manier te willen bijdragen aan een nieuw plein! We houden u op de hoogte van de voortgang
via de grote thermometer op het plein. En natuurlijk via de nieuwsbrief.

Extra studiemiddag voor leerkrachten kleuters en groepen 3 op 9 maart
We hebben een extra studiemoment hebben ingepland op vrijdag 9 maart.
Op die dag zijn de kinderen van de groepen 1/2 en 3 om 12.00 uur uit.
De leerkrachten krijgen die middag een gastdocent op bezoek die ze college geeft over
ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen.
Wij realiseren ons dat er in die week ook een studiedag (maandag 5 maart) staat gepland en dat deze
twee uur extra vrij niet op de kalender staan. De studiedag is echter een algemene studiedag van ons
bestuur en daar is geen ruimte voor eigen invulling. Het was helaas niet mogelijk om het gastcollege
op een ander moment te plannen.
Indien nodig kan de bso van Ludens uw kind opvangen. Mocht u nog vragen hebben, dan horen we dat
graag.

Schoolvoetbal
In 2018 doet de Odyssee weer mee met het Schoolvoetbaltoernooi! Het wordt op 21 maart 2018
(groep 5/6 Meisjes), 28 maart 2018 (groep 5/6 Jongens) en 4 april 2017 (groep 7/8 Jongens) gehouden.
De Odyssee neemt deel met deze drie teams. De lijsten met spelers en speelsters hangen op de deur
van de grote gymzaal. Het aantal inschrijvingen was groot, en dat betekent dat helaas niet iedereen is
ingeloot. Het was ook goed om te zien dat zich ruim voldoende ouders hebben aangemeld om te
begeleiden en/of te coachen. Ook hier hebben we moeten selecteren. De ouders die zijn geselecteerd
staan ook op de lijst, maar alle ouders die zich hebben aangemeld zullen nog bericht krijgen via de
mail. Wij hopen op evenveel enthousiasme op de speeldagen zelf! De site van de organisatie
is https://www.hartenvoorsport.nl/.

Meester Dirk afwezig
U heeft ’s ochtends vast gemerkt dat Dirk er al een paar weken niet is. Hij heeft de griep gehad en
heeft nu lichte hartklachten. Zijn huisarts heeft hem het advies gegeven om rustig aan te doen. En dat
is best lastig bij ons op school! Daarom is hij voorlopig alleen op vrijdag op school. We hopen dat hij
binnenkort behandeld kan worden zodat hij weer lekker z’n gang kan gaan! Als er nieuws is hoort u
het.
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Pinguins in de supermarkt?!
Vorige week woensdag zijn de Pinguïns naar de Jumbo (IBB) geweest. Douwe had dit samen met zijn
vader (Pieter) geregeld. Zij werden hartelijk ontvangen door Sanaa in de kantine van de Jumbo. De
Pinguïns mochten kijken en werken bij de Jumbo.
Daarna mochten ze het magazijn, de koelcel en de vriezer zien. Ook hebben ze gezien waar de
vrachtwagen naar binnen rijdt.
De Pinguïns mochten helpen met spiegelen en dat deden ze heel goed. Toen mochten de Pinguïns
bananen, rozijnen, mandarijnen en drinken pakken. Deze producten mochten zij scannen bij de kassa .
Van al dat
harde
werken
krijg je
trek. In de
kantine
mochten
ze al het
lekkers
opeten en
drinken.
Het was
een heel
leerzaam
en leuk
bezoek.

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.
De kinderen krijgen de eerste twee dagen na een vakantie geen schoolmelk. De melk wordt nl. bij ons
altijd op donderdag geleverd. Voor de maandag en dinsdag na een schoolvakantie moet u dus zelf
even extra drinken meegeven. Voor vragen/opmerkingen hierover kunt u bij Campina terecht.

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:
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede paasdag
Koningsdag
Meivakantie

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
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Studiedagen:
maandag 5 maart 2018
dinsdag 3 april 2018
dinsdag 22 mei 2018
vrijdag 13 juli 2018
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Kom je meezingen met Palmpasen
en Pasen?

Zaterdag 24 maart om 18.00 uur vieren we in de Aloysiuskerk samen met de
kinderen van scouting Utrecht Oost Palmpasen.
Met Pasen zondag 1 april om 9.30 uur spelen we tijdens de viering het Paasspel.
Daarna gaan we tijdens de viering naar de pastorie voor een eigen kinderviering.
Doe je mee?
We oefenen 5 keer: maandag 19 februari en 5, 12, 19 en 26 maart van 16.30 tot
17.30 uur in de Aloysiuskerk. Je kunt meedoen als je al een beetje kan lezen
(vanaf groep 3 tm 8).
Laat per mail even weten dat je komt:relindetaxsnelder@hotmail.com of bel
Relinde: 030-2522273.
Wij hopen je op maandag 19 februari 2018 te zien tijdens de eerste repetitie in
de Aloysiuskerk op de Adr. van Ostadelaan 4 Utrecht.
Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor)
Relinde Tax en Annette de Groot (gezinsvieringen)
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