NIEUWSBRIEF 14
23 maart 2018

INHOUDSOPGAVE:











Fotoproject
Schoolvoetbal
Waarderingslijsten
Pasen
Nieuws uit het team
Lentekriebels op de Odyssee
Koningsdag in park Lepelenburg
Vraag kleuterbouw
Schoolmelk
Vakanties en studiedagen

Fotoproject de Odyssee
We hebben gisteren met elkaar de afsluiting van het foto-project
beleefd. Het was weer heel leuk en bijzonder om te zien wat de
groepen geleerd en gemaakt hadden. Foto-verhalen, foto’s van
Esscher nagebouwd, foto’s waarvan je niet zeker wist of het echt
was of niet, fake-nieuws… En niet te vergeten de fotowedstrijd
waaraan veel kinderen hebben meegedaan! De drie winnaars
waren trots op hun werk en wij waren trots op alle kinderen!
De draai die de groepen aan dit onderwerp hebben gegeven
varieerden enorm. Heeft u een kijkje kunnen nemen in de
camera obscura bij de creahal boven? Fascinerend was het!
Kortom, we kijken terug op een leerzaam, creatief en leuk
project. Hieronder een impressie, natuurlijk met foto’s!
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Schoolvoetbal
De schoolvoetbal toernooien zijn weer
gestart in Utrecht. Onze school doet daar
natuurlijk aan mee.
Gisteren was een succesvolle dag voor het
meisjesteam van de groepen 5 en 6! Zij
hebben gewonnen van de scholen uit hun
poule. En mogen nu door naar de volgende
rond. Het was een superspannende finale.
Goed gedaan meiden!

Waarderingslijsten
Een paar weken geleden bent u uitgenodigd om uw mening over de Odyssee te geven door middel van
vragenlijsten. Op dit moment hebben 68 gezinnen de lijsten ingevuld. Ik kan me voorstellen dat dit u
ontschoten is. Als u de lijst nog niet heeft ingevuld, wilt u dit dan alsnog doen? Alvast hartelijk dank! U
kunt via onderstaande link de lijsten invullen.
Link: https://tinyurl.com/odysseeouders2018
Gebruikersnaam: odyssee
Wachtwoord: ouders18
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Pasen
Donderdag 29 maart vieren we Pasen op school. De kinderen beginnen de dag met een paasontbijt.
Alle kinderen maken een ontbijtje voor een ander kind. U heeft hierover een brief ontvangen als het
goed is. Deze activiteit past heel goed bij de lessen Vreedzaam. Zorgen voor elkaar en moeite doen
voor een ander zijn mooie leerdoelen om op deze manier aan te werken!
De kinderen hebben daarna een kleine viering met een aantal klassen. Dit vindt plaats in ons
speellokaal. De kinderen horen het verhaal over ‘Het geheim van de zon’. De viering gaat over de
overtuiging dat het leven nooit alleen maar uit donker bestaat, en over de hoop dat ieder mens de
wereld mooier kan maken met het licht dat hij in zich draagt. We hopen dat we een mooie viering met
elkaar hebben!

Nieuws uit het team
Afgelopen week is Nadine Korteweg, leerkracht bij de Olifanten, met zwangerschapsverlof gegaan.
Eind april verwacht zij haar eerste kindje. Gelukkig hebben we een invalleerkracht voor haar gevonden.
Dat is Miranda van Egt. Zij werkt nu maandag, dinsdag en woensdag bij de Olifanten. De andere dagen
is Marieke Lesparre er.
Na de Krokusvakantie is Sylvia Ackerman weer begonnen met werken. Zij is wat langer met verlof
geweest omdat zij afgelopen zomer een tweeling heeft gekregen. Zij werkt nu samen met Marjolein in
groep 6a.
We hebben afgelopen weken te kampen gehad met aardig wat ziekte in het team. Zoals u weet is het
lerarentekort in Utrecht en omstreken groot. We doen bij ziekte ons uiterste best om een oplossing
voor de groep te vinden. Een invaller, verdelen of IB/directie voor de groep. Maar soms lukt dat
allemaal niet. Dan vragen we ouders of ze hun kind een dag thuis kunnen houden. Dit is heel
vervelend. We vinden het belangrijk dat u weet dat we dit niet zomaar doen, het is echt de laatste
optie voor ons. We hopen dat er begrip voor heeft dat het soms dus echt niet anders kan.

Lentekriebels op de Odyssee!

Wie weet heeft u via het Jeugdjournaal gehoord dat afgelopen week op veel basisscholen in Nederland
de Lentekriebels zijn langsgeweest. Dit is een project dat door de GGD is ontwikkeld voor schoolen. In
dit project wordt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de
aandacht gebracht bij kinderen op school.
Wij gaan dit ook doen op de Odyssee, alleen in een andere week. Wij doen de Lentekriebelweek in de
week van 9 april. De kinderen doen in die week elke dag een activiteit uit het project, passend bij hun
leeftijd.
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De leerkrachten maken hierbij gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik. De school wordt hierin
ondersteund door de regionale GGD. Wilt u een kijkje nemen in het lespakket? Bekijk de demolessen
op www.kriebelsinjebuik.nl.
Het is de eerste keer dat we dit doen op de Odyssee. We merken dat het onderwerp leeft bij kinderen
en dat ze er vragen over hebben. Het is ook een kerndoel waaraan een basisschool moet werken. We
denken met de speelse en luchtige aanpak van de Lentekriebels een goede keuze gemaakt te hebben
voor dit onderwerp. Als u vragen heeft over dit project kunt u terecht bij Frederique van Bruggen.
Koningsdag in park Lepelenburg
Over een paar weken zullen we weer met z'n allen Koningsdag vieren.
Op 27 april wordt het Lepelenburg omgetoverd in een vrijmarkt voor en door de kinderen.
Wil je die dag een goeie plek hebben om je speelgoed of kinderkleding te verkopen, schrijf je dan vast
in op www.koningskinderen.nu en je bent verzekerd van een mooi oranje kleedje.
Voor vragen kan je terecht bij:
Ariane de Graaf (Derek gr 8, Tom gr 3)
Florine de Nerée (Hein gr 8, Pieter gr 6)

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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