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Staking 14 maart
Zoals u ongetwijfeld zult hebben vernomen, vindt er een nieuwe staking plaats in het primair
onderwijs, op woensdag 14 maart a.s. Met de staking willen de actievoerders kracht bij zetten aan de
eis, dat er extra geld moet worden vrijgemaakt voor een betere salariëring voor leraren en verlaging
van de werkdruk.
We hebben in kaart gebracht hoeveel medewerkers van onze school aan de staking gaan deelnemen.
De actiebereidheid is zo groot dat er te weinig medewerkers zijn om de lessen verantwoord door te
kunnen laten gaan. Dat betekent dat er op onze school op woensdag 14 maart a.s. geen les wordt
gegeven. We hopen dat u nogmaals begrip heeft voor de stakers. En dat u een oplossing kunt vinden
voor opvang van uw kind(eren).

Het schoolproject Fotografie is gestart!
Het thema is 'Is het echt?'
Klopt het wel wat je ziet, word je voor de
gek gehouden of op het verkeerde been
gezet?
De hele school werkt aan dit thema, van
groep 1 t/m groep 8.
Donderdag 8 maart was de opening.
Via een zigzag pad kwamen alle kinderen bij
de ingang van de school. Om de beurt mocht een gezin naar binnen gaan om op de foto te gaan.
Wat het gezin niet wist, er gebeurde iets geks bij het maken van die foto, waardoor de foto anders
werd dan verwacht: op het moment dat de foto gemaakt kwamen Ody en See heel stil tevoorschijn.
Achteraf zie je ook hen op de foto! Wat een verassing!
Het nemen van de foto’s duurde langer dan verwacht. Ouders zijn al eerder naar huis of hun werk
gegaan. Met groepjes kinderen uit de klas zijn alle kinderen op de foto gekomen. De foto’s hangen nu
door de hele school. Komende weken gaan we o.a. een drieluik maken en veel leren over de
fotografie.
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Op donderdag 22 maart 2018 na schooltijd is de afsluiting.
Jullie krijgen daar nog een uitnodiging voor en we hopen jullie
allemaal dan te zien.
Iedereen is dan welkom om het werk van de kinderen te
bekijken. En ook is er dan de uitslag van de fotowedstrijd:

O 📷 DIE 📷 ZIE

De fotowedstrijd is:

Lever op (foto) papier een foto in bij je juf of meester, uiterlijk maandag 19
maart. De foto's worden beoordeeld door een echte jury, die kijkt naar het
onderwerp van de foto:
wat zie ik/ ik geloof mijn ogen niet/ is het echt of nep?!?!
Bepaal zelf hoe dat eruit ziet!
Bekendmaken van wat de beste foto is: donderdag 22 maart, tijdens de
afsluiting van het project.
Doe mee met:

O 📷 DIE 📷 ZIE

Vraag kleuterbouw
Als u thuis keukengerei (pannen, maatbekers, pollepels, vergiet, aardewerk bekers en borden,
trechters etc.) over heeft die u niet meer gebruikt, mogen wij ze dan hebben? We willen meer met
echte materialen laten werken in de huishoeken. Dat maakt het spel van de kleuters nog levensechter!
En in de zandbak is het ook leuk om te spelen met echte pannen etc..!
U kunt het bij Harry of één van de kleutergroepen brengen, alvast hartelijk dank!
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Hulp gevraagd bij programmeren in de bovenbouw
We zijn op dit moment met de groepen 8 bezig met programmeren. Er is met hulp van ouders een
lokaal gerealiseerd waarin een groep met een vaste PC of een laptop aan de slag kan. Dat is echt heel
leuk!
De groepen 8 werken nu met Code Avengers. Ze leren de beginselen van HTML en gaan een eigen
website maken. We hebben als begeleider hiervoor een vrijwilliger, John Houweling van Future NL.
Het zou echter heel goed zijn als er twee of drie ouders mee willen draaien in dit project. U hoeft
hiervoor geen kind te hebben in groep 8, alleen wel affiniteit met websites en programmeren.
John kan in maart ouders die willen helpen begeleiden. Daarna gaat hij lang op vakantie. En zou het
dus heel fijn zijn als ouders in toerbeurt de lessen kunnen doen. De groepsleerkracht is hier overigens
altijd bij! We kunnen dan in overleg een tijdstip bepalen waarop de lessen plaats vinden, we kunnen
ons (deels!) aanpassen aan agenda’s van ouders!
Dus: als u het leuk vind om onze oudste kinderen hulp te bieden bij het opdoen van deze nieuwe
vaardigheden zijn we heel blij als u mee wilt doen! U kunt een mailtje sturen naar:
Frederique@deodyssee.net.

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:
Goede Vrijdag
Tweede paasdag
Koningsdag
Meivakantie

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:
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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