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Het O-dat-je
We wensen iedereen een
fantastisch schooljaar!

Informatieavond groepen 1 t/m 8
Bij de start van een nieuw schooljaar willen wij u graag informeren over het reilen en zeilen in de groep
van uw zoon / dochter. Op 18 september a.s. is er een informatieavond voor de groepen 1 t/m 8. We beginnen deze avond om 19.00 uur en eindigen rond 21.00 uur. U kunt kiezen op welk tijdstip u de informatieavond wilt bijwonen. Op deze manier heeft u tevens de gelegenheid om 2 rondes bij te wonen.
• Van 19.00 - 19.45 uur wordt er informatie gegeven in de groepen 1 t/m 8.
• Om 19.45 uur is er een kleine pauze.
• Van 20.00 - 20.45 uur wordt de informatieronde voor de groepen 1 t/m 8 herhaald.

Televisiemaker Steven Pont geeft lezing over opvoeden

Inloopuurtje

Vooraankondiging: Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont, bekend
van het succesvolle televisieprogramma “Het geheime leven van de
vierjarigen” en “De opvoeders” verzorgt op dinsdag 20 november
een lezing over opvoeden op basisschool St. Oda in Ysselsteyn.
De bijeenkomst is niet alleen toegankelijk voor ouders van onze
school. Ook andere belangstellenden, mensen uit het verenigingsleven, opa’s en oma’s, kennissen enz. zijn van harte welkom.

Het inloopuurtje in de eerste
weken van het schooljaar komt
dit schooljaar te vervallen. We
willen u bij de afsluiting van het
eerste Jeelo project op 12 oktober uitnodigen om een kijkje in
de school te komen nemen.

Wellicht wilt u de datum van 20 november noteren in uw agenda.
T.z.t. volgt er een uitnodiging met verdere informatie.

De uitnodiging hiervoor volgt
t.z.t.

Kinderpostzegels
Op woensdag 26 september start de verkoop van de kinderpostzegels.
We hebben besloten dat de kinderen niet meer langs de deur gaan
om postzegels te verkopen. U kunt uw bestelling doen via de website www.kinderpostzegels.nl

Kledinginzameling
Op 11 september a.s.
vindt weer een kledinginzamelingsactie plaats.

SEPTEMBER 2018

Abonnementen tijdschriften
Als gewoonlijk sturen veel uitgeverijen folders naar de scholen met de vraag deze mee te geven aan de
kinderen, zodat tegen een voordelige prijs boeken e.d. besteld kunnen worden. Hoewel dit alles uiteraard
een commerciële achtergrond heeft, maken we u toch attent op deze abonnementen om de volgende redenen.
1. De boeken en tijdschriften zijn beslist goedkoop.
2. Lezen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.
3. U bent tot niets verplicht.
We informeren u over tijdschriften/boeken van de uitgevers Blink (www.blinkuitgevers.nl) en Zwijsen (www.zwijsen.nl) en software van Ambrasoft (www.ambrasoft.nl). Als u belangstelling hebt
voor een abonnement, kunt u dit regelen aan de hand van de richtlijnen, die de uitgeverijen aangeven. De uitgeverijen streven bestellingen via internet na.

Schoolbowlingtoernooi in herfstvakantie

Schoolatletiekdag

Het u intussen wel bekende
schoolbowlingtoernooi staat weer
voor de deur.

Op zondag 23 september zal op atletiekbaan de
Wieën de jaarlijks terugkerende schoolatletiekdag

Dit gaat gebeuren in de herfstvakantie en wel op dinsdag 16 oktober in Restaurant Bowling Venray
te Oostrum. Het toernooi is bedoeld voor groep 6, 7 en 8 van de
basisscholen in de gemeente Venray. Deelname wordt geregeld
door de school.
Venrayse Singelloop
De Venrayse Singelloop zal dit jaar
plaatsvinden op zondag 7 oktober
2018! Eén van de onderdelen van
de Venrayse Singelloop is de
Spring Kidsrun. Bij dit (hardloop)
evenement kun je samen met leeftijds- en/of klasgenoten hardlopen
door het centrum van Venray! De
Kids- en JuniorRun bestaat uit 4
afstanden in 4 leeftijdscategorieën.
Meer informatie is te vinden op
www.venraysesingelloop.nl of door
een e-mail te sturen naar:
jeugd@venraysesingelloop.nl

worden georganiseerd door Atletiek Triatlon Vereniging Venray. Voor alle kinderen van groep 3 t/
m groep 8 staan hardloopwedstrijden (40 of 60
meter sprint en 400 m), balwerpen of kogelstoten
en verspringen op het programma. Jongens en
meisjes zijn per groep in aparte categorieën ingedeeld, en voor iedere deelnemer is er na afloop
een schoolatletiekdiploma met daarop vermeld de
behaalde resultaten. Het programma begint om
10.30 uur en rond 15.30 uur is de afsluiting en
worden de diploma’s uitgereikt.

