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21 oktober  2022 

Schooljaar 2022-2023 

 

ALGEMEEN 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De eerste weken van het schooljaar zitten er weer op, 

voor zowel de leerlingen als de collega’s.  

Sommige nieuwe leerlingen moesten best wel even 

wennen aan het naar school gaan op OdyZee, nieuwe 

juffen en meesters en de regeltjes die er zijn. We kunnen 

wel zeggen dat iedereen zijn/haar plekje gevonden 

heeft. 

 

De afgelopen periode is er gefilmd op verschillende 
scholen voor een OZEO-promo. Ook is er gefilmd op 
OdyZee. 
Met dit filmpje willen we laten zien wie we zijn als 
OZEO, wat we doen en hoe mooi en divers ons werk en 
onze doelgroep is! 
Het filmpje wordt onder andere gebruikt om nieuwe 
collega's te werven en onze (nieuwe) collega's te 
informeren. 
  
De laatste filmpjes worden afgerond. Daarna wordt er 
een voice over ingesproken en dan is het klaar om het te 
laten zien. 
  
We willen alle leerlingen en medewerkers die 
meegewerkt hebben hartelijk danken voor hun inzet. 
 

Corona  
Jammer genoeg zijn er steeds meer mensen weer 
besmet met corona. Ook bij ons op school hebben we 
hiermee te maken. Naast corona hebben we ook 
collega’s die ‘gewoon’ ziek worden. We doen ons 
uiterste best om het onderwijs zo goed als mogelijk 
door te laten gaan.  
  
Om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden 
vragen we u om uw zoon of dochter te testen als er 
sprake is van klachten. Op school zijn er testen 
verkrijgbaar voor de leerlingen. Zij kunnen hierom 
vragen bij de balie. 
  
We volgen als school de richtlijnen van het RIVM, 
mochten er weer beperkende maatregelen komen die 
voor onze school gelden, dan houden we u uiteraard op 
de hoogte.  
  
  
Tijd voor een welverdiende vakantie!  
 

Rob Landa, directeur OdyZee 

 

 

 
 

 

SO 

CG1 

De afgelopen periode hebben 
we gewerkt over uilen. In de 
klas hebben we meerdere 
opgezette uilen staan die we 
hebben geleend bij het MEC. 
We hebben een grote Oehoe, 
3 kleine Steenuiltjes, een 
Kerkuil en een Ransuil in de 
klas staan. Daarnaast hebben 
we veel geleerd over de uilen, 

zoals: dat een uil geruisloos vliegt, dat een uil zijn kop 
tot 270 graden kan draaien en dat er wel meer dan 230 
soorten uilen zijn. Ook hebben we in de klas braakballen 
bekeken en ontdekt wat hier allemaal inzit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Met wereldoriëntatie zijn we momenteel aan het werk 
over aardse extremen. Zo hebben we geleerd hoe een 
wolk en regen ontstaat, hoe een tornado ontstaat en 
hoe een aardbeving ontstaat. Daarnaast hebben we ook 
geleerd hoe het komt dat er in 
Nederland bijna geen aardbevingen zijn 
en in Zuid-Amerika wel. We hebben 
meerdere proefjes gedaan en met de 
Marsproef hebben we ontdekt hoe een 
aardbeving ontstaat. Na de vakantie 
gaan we het hebben over vulkanen.  
 
 
BB1 
 
Tot de kerstvakantie proberen we in 
het SO de methode Blink voor 
wereldoriëntatie uit. In BB1 gaan we 
ons eerste thema nu afronden. Dit 
thema ging over Aardse Extremen. 
We hebben geleerd hoe 
verschillende aardse extremen 
ontstaan, zoals onweer, tornado’s en vulkanen. Ook 
hebben we proefjes gedaan om zelf te onderzoeken hoe 
deze aardse extremen werken. 
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We sluiten af met ons eigen onderzoek: ieder kind kiest 
een aards extreem, bedenkt een proefje om een ander 
dit te laten ervaren en bedenkt survivaltips.   
  
Het zal jullie vast niet ontgaan zijn, de 
Kinderboekenweek! Woensdag 5 oktober hebben we de 
Kinderboekenweek 
feestelijk geopend. 
We hebben een 
speurtocht gedaan 
rond de school, 
waarbij alle 
meesters en juffen 
een vraag hadden 
gemaakt. Bij elke 
vraag kreeg je een 
letter en samen 
vormde dit een zin. 
Als je klas de zin 
goed ontcijferd 
had, kreeg 
iedereen een 
prijsje: een magnetische boekenlegger! Het was een 
lastige speurtocht, maar samen is het ons gelukt in 
BB1.   
 
 
MBB 

Deze week hebben we wederom gewerkt rondom het 
thema  
‘Gi-ga-groen’ van de Kinderboekenweek.   
 
We hebben voorgelezen uit ‘De boom met het oor’.  
Dit boek gaat over een boom die een luisterend oor 
biedt aan dieren en mensen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
We concludeerden als groep dat het soms fijn is als 
iemand luistert naar je verhaal, of dat nu leuk of 
verdrietig is. Daarnaast dat het ook wel eens fijn kan zijn 
voor een ander als je zélf luistert naar een ander als 
iemand iets leuks of verdrietigs wil delen.  
  

 
 
 
 
We hebben het thema afgesloten met een proefje. 
Hiervoor hebben we maïzena gebruikt. Maïzena is 

gemaakt van mais, een 
natuurproduct. We zijn begonnen 
met 150 ml water. Wanneer je hier 
een beetje maïzena aan toevoegt, 
wordt de maïzena vloeibaar. 
Wanneer je er dan nóg meer 
maïzena aan toevoegt, wordt de 
maïzena 
hard en kun 

je er een bal van kneden. Terwijl 
het in de bak vloeibaar bleef. De 
kinderen vonden het een leuk 
proefje en vonden het kneden van 
de bal ‘satisfying’. Het thema 
waar wij aan gaan beginnen had 
te maken met ons proefje. Wij 
gaan het namelijk over 
uitvindingen en proefjes hebben. Er zullen dus 
waarschijnlijk nog andere proefjes en experimenten 
volgen. 
 
 
 
VSO 

We zijn dit schooljaar begonnen met SOMToday ter 

vervanging van Magister. Eerder deze week heeft u 

hierover een brief ontvangen. Mochten er hierover nog 

vragen zijn kunt u zich richten tot de contactpersonen 

genoemd in de brief. 

TalenAtelier VSO 

Na de herfstvakantie is het zo ver: op het VSO gaan de 
leerlingen starten met het nieuwe vak TalentAtelier, wat 
iedere vrijdag het laatste blokuur wordt gegeven. 

Tijdens TalentAtelier kunnen leerlingen hun eigen 
interesses en talenten ontdekken door modules te 
kiezen op het gebied van kunst, cultuur en sport. Iedere 
module duurt vier weken en na deze vier weken kunnen 
de leerlingen weer een nieuwe module kiezen. 

Voor de eerste module kunnen de leerlingen onder 
andere kiezen uit: urban sketching, proefjeslab, koken 
op vuur, Frans, voetbalclinic, en nog veel meer. 

Het vak is in het leven geroepen op initiatief van de 
leerlingen zelf. Ze miste vakken zoals ckv en muziek in 
de bovenbouw.  
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Daarnaast is het bij onze doelgroep bekend dat ze het 
deelnemen aan een (sport/muziek/cultuur/kunst-) club 
of –vereniging als lastiger kunnen ervaren dan 
leeftijdsgenootjes. Op deze manier kunnen ze toch hun 
interesses en talenten ontdekken. 

Bezoek aan de Tweede Kamer 
Dinsdag 2 november gaan we met alle vierde klassen 
naar de Tweede Kamer. Niet naar het Binnenhof, dat is 
momenteel in verbouwing, maar naar Babylon. Een 
kantorencomplex waarin de Tweede Kamer naar is 
gekopieerd. Het is een programma Politiek in de 
Praktijk dat we gaan volgen en ook de kamerleden 
zullen zien. Zoals ieder jaar verzorgt Prodemos de 
rondleiding en wordt de parlementaire democratie 
uitgelegd, levendig door de omgeving en het zogeheten 
democratielab. 
 
 

PERSONEEL  

Collega’s uit dienst: 

Jantiene Blom heeft ons per 1 oktober verlaten. 

Momenteel vervangt Jurjen Mooibroek haar. 

 

Charlotte de Visser is moeder geworden van een zoon 

Samma. Half januari zal Charlotte weer aanwezig zijn. 

 

Rob Dietvorst is vader geworden van een dochter Yuna. 

 

Sjors van Heesch is vader geworden van een zoon Ravi. 

 

Suzanne Noordmans wordt geopereerd, zij zal nog voor 

langere periode afwezig zijn. 

 

 

STUDIEDAGEN: 

SO leerlingen vrij: (di)29 november, 

(vr)10 februari, (woe)15 februari,(ma)19 

juni en (vrij)14 juli 

VSO leerlingen vrij: (di)29 november, 

(vrij)27 januari en (di) 11 april 

 

 

 

VAKANTIE/VRIJ 

Herfstvakantie: 24-28 oktober  

Kerstvakantie:  26 dec-6 jan 

 

Graag verwijzen wij u voor meer en actuele 

informatie naar onze website www.odyzee.nl  

 

 

 

http://www.odyzee.nl/

