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Studiedag 5 maart aanstaande
Maandag na de vakantie gaan alle leerkrachten van de stichting PCOU naar Amersfoort voor een
gezamenlijke studiedag. Het thema is ‘Op naar innovatiever onderwijs’. De leerkrachten krijgen
workshops, debat en lezingen aangeboden. Ook is er ruimte voor overleg en ontmoeting bij
netwerklunches met een specifiek thema. Het is heel leuk en leerzaam om op zo’n dag collega’s van
andere scholen te spreken. We kijken er naar uit!

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).

Schoolfotograaf op 6 maart
Op dinsdag 6 maart komt de schoolfotograaf bij ons op school.
Wij zoeken hiervoor 4 ouders die deze dag de fotografen kunnen helpen om de groepen op de goede
tijd en plaats te krijgen. We zijn blij met alle hulp! Dus ook als u twee uurtjes kunt helpen vinden we
dat heel fijn. De beloning hiervoor 1 gratis pakket met foto’s.
Opgeven kan bij Marieke: mariekem@deodyssee.net
Onze dank is groot!
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Schoolplein
We zijn erg blij met het bedrag dat op dit moment bij elkaar is verzameld. We hebben nu al €104.000
te besteden! De plannen worden verder uitgewerkt en kunnen na de krokusvakantie aangeboden
worden aan de aannemers die meedoen in het offertetraject.
U krijgt na de vakantie een uitgebreidere mail met informatie over wat er allemaal op het plein wordt
aangepakt en geplaatst en waar het budget aan besteed gaan worden.
In de hal bij de kleuteringang hangen nu ontwerptekeningen en plaatjes van ideeën om de kinderen en
u meer een beeld te geven van het nieuwe plein.
U kunt overigens het machtigingsformulier nog steeds inleveren bij Frederique, Harry of de leerkracht
van uw kind. Heel hartelijk dank voor jullie hulp, echt fantastisch!
Reserve kleding en ondergoed voor kleuters
Als u thuis broeken en ondergoed heeft liggen waar uw kinderen uit zijn gegroeid wilt u dat dan aan
ons geven? Het is heel fijn als we een voorraadje reserve broekjes hebben. De ene dag is er niets aan
de hand en de volgende dag grijpen we mis... Dat is wel sneu voor een kind met een ongelukje.
U kunt het bij één van de kleuterleerkrachten brengen. Alvast heel hartelijk dank!

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.

Vreedzame School blok 4
Wij zijn al weer een tijdje bezig met blok 4 van De Vreedzame School: We
hebben hart voor elkaar.
Dit blok gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief
klimaat in de klas en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich
prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze
met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in
staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van
anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de
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kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de
groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand
wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid
uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog
onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar
gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens
kwijt willen.

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

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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