Beste ouders,
Afgelopen maandag zijn we weer met elkaar begonnen aan een mooi nieuw jaar. Even een paar
korte berichten die niet kunnen wachten tot de volgende Sirene.

Super bedankt!
Zoals u weet hebben we regelmatig last van zwerfafval op de speelplaats. Op zondag ontving in een
mooi bericht in mijn mailbox.
“We wilden jullie niet onderstaande foto onthouden. Er was in de vakantie toch weer wat

afval gedumpt op het schoolplein. We hebben vanavond met een aantal ouders en kinderen
van de Odyssee het schoolplein geveegd zodat alle leerlingen morgen op een opgeruimd
schoolplein het nieuwe schooljaar kunnen inluiden”.
We hebben er zin in!!
Ariana, Danique, Daphne, Timo, Sofie, Amy, Jaylin, Tobias, Olivia en Caitlin .

Personeel
Er zijn momenteel veel verschuivingen gaande in onderwijsland. Zo ook bij ons op school.
Na ruim 10 jaar gaat onze conciërge, meester Peter, op een andere school werken. Hij was op zoek
naar een nieuwe uitdaging en heeft deze gevonden op een van de andere scholen bij ons bestuur.
Het is de Dr Rijk Kramerschool, een school die net iets groter is dan onze school en verdeeld is over
twee gebouwen. We gaan meester Peter natuurlijk allemaal erg missen en wensen hem erg veel
succes op zijn nieuwe werkplek waar hij op 1 oktober zal beginnen. Op donderdagmiddag 27
september kunt u hem even de hand schudden tussen half 3 en half 4.
En onze kanjer, juf Marlouk, bouwcoördinator en nu leerkracht van groep 3A drie dagen in de week,
is benadert om mee te werken aan het oprichten van een nieuwe school in haar woonplaats. Ze
heeft deze baan geaccepteerd, natuurlijk een mooie uitdaging voor haar. Helaas voor ons, zal zij na
de herfstvakantie niet meer op de Odyssee weken. Naar opvolging wordt nog gezocht. Mocht u nog
iemand weten dan hoor ik het graag. U weet wel: Leraren tekort…
Op tijd in de klas:
Onze lessen beginnen om klokslag half 9. De tweede bel gaat om 8.28 uur dat is het moment om
afscheid te nemen en de school te verlaten. Zorgt u ervoor dat uw kind bij de tweede bel in de klas

zit? Bij de tweede bel bent u dan wel niet te laat maar is het wel haasten om voor half 9 in de klas te
zitten!
Bent u na half 9 bij de klas (we gaan er vanuit dat dit niet gebeurt) dan wacht u tot de leerkracht een
teken geeft dat de leerling naar binnen kan komen. Dit doen we om de lessen zo min mogelijk te
verstoren.
Op voeten en fietsen,
Het was fijn om te zien dat er op maandag heel veel fietsen bij de school stonden en minder auto’s.
Houd u dat allemaal vol? Het maakt de verkeerssituatie echt veiliger rond de school op de drukke
momenten.
Belangrijke data:
Maandag 17 september infoavond groepen 1 t/m 4
Dinsdag 18 september infoavond groepen 5 t/m 8
Vrijdag 21 september kinderen om 12.15 uur vrij
Maandag 24 september studiedag, kinderen vrij.
We maken er een mooi jaar van!

