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Beste ouders, kinderen en leerkrachten,
Wij staan achter de staking!!!
Afgelopen week is een groot aantal scholen twee dagen dicht geweest.
Dit keer heeft hebben wij als team er voor gekozen om niet mee te doen.
De reden is dat we het op dit moment het nog te
vroeg vinden om weer te gaan staken.
Wel zijn we het met de eisen van de vakbonden eens.
Ook wij maken ons grote zorgen over de toekomst
van het onderwijs.
Er zijn steeds minder leerkrachten, terwijl de
werkdruk steeds groter wordt.
Er zijn al scholen die niet voldoende groepsleerkrachten meer hebben.
Invallers zijn er bijna al niet meer.
Er moet echt iets gaan gebeuren!!!

Leerlingenraad
Al een paar jaar hebben we hier op school een leerlingenraad.
In die raad zitten twee kinderen uit elk van de groepen 6, 7 en 8.
We komen een zestal keer per jaar bij elkaar.
Voor ons is het belangrijk om te weten wat er bij de kinderen leeft. Alles is bespreekbaar.
De afgelopen keer hebben we het gehad over de wc’s, de speelplaats en of het mogelijk is
om meer speeltijd te hebben. Wat er besproken wordt, koppelen de kinderen terug aan de
groep. Ook als iets niet haalbaar is, zoals het meer buiten spelen.
De volgende keer hebben we het weer over de speelplaats, omdat we samen met Kober,
Stichting Mees en De Sleutel een plan aan het maken zijn, om de speelplaats op te pimpen.
Nieuwe vloerbedekking
Als alles volgens planning verloopt, wordt in de carnavalsvakantie de vloerbedekking uit de
gangen verwijderd en wordt er linoleum gelegd.
We kunnen niet wachten, want de vloerbedekking ziet er echt niet meer uit.
Wat zal het een verbetering zijn!
Denk u er aan? Aanstaande woensdag 12 februari zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag!
Groetjes, Meneer Leon

Complimentenmuur
De afgelopen periode konden er wenssterren opgehangen
worden op de complimentenmuur.
Wat een hoop lieve en mooie wensen hebben we voorbij
zien komen!
De feestdagen zijn alweer even geleden en dus is het
weer tijd voor de 'normale' complimentenmuur.
In de laatjes onder de muur kunt u gekleurde papiertjes
vinden waar u een compliment op kunt schrijven.
Zeker doen, want al die positiviteit doet iedereen toch goed!

Een spetterende Olympiashow op vrijdag 14 februari
Op vrijdag 14 februari zullen groep 1/2a en groep 5 samen op
het podium staan tijdens de Olympiashow.
Alle ouders van deze kinderen zijn van harte welkom
om te komen kijken!
U kunt zich opgeven bij de juf.
Daarvoor heeft uw kind een brief mee gekregen.

Doe-raar-met-je-haar-dag
Op woensdag 19 februari gaan we er weer voor!
Dé Olympiatraditie:
Doe-raar-met-je-haar-dag!

Wie komt er dit jaar naar school met de leukste/mooiste/
origineelste creatie?
Er zal weer een jury langs de klassen gaan en er is dan
prijsje voor het beste kapsel.
Natuurlijk sluiten we af met iets lekkers voor iedereen die zich
heeft ingezet er iets leuks van te maken!

Vrijdag 21 februari: Carnaval op Olympia barst weer los!
Op 21 februari is het zover. Dan barst het Carnavalsfeest weer los op Olympia.
Samen met de oudervereniging proberen wij er voor de kinderen weer een
mooi feestje van te maken.
We verzamelen om 8:30 uur met z'n allen op het schoolplein, om al hossend de
dag te starten.
We gaan 's ochtends maskers maken en verzamelen dan in de hal voor een show.
Dit keer wordt de show niet door de kínderen, maar door de leerkrachten opgevoerd!
's Middags feesten we nog even lekker door met spelletjes en natuurlijk wordt er
weer ouderwets gehost in de hal. Nepwapens, confetti en spuitbussen laten we thuis.

Samen maken we er die vrijdag een topfeestje van.
Wij hebben er al zin in, jullie ook?

School van de maand!
Onze school is school bij een Facebookactie van de maand geworden.
Nu mogen al onze leerlingen met korting
komen spelen en zwemmen!
Dank aan de ouders die Kbs Olympia
getagd hebben.
Vandaag zijn de vouchers uitgedeeld.
Heeft u meer vouchers nodig?
Bij de receptie kunt u extra exemplaren
krijgen. (zolang de voorraad strekt)

Haagse Beemden Loop
Vanaf 31 januari is de inschrijving voor de Haagse Beemden Loop weer geopend.
Dit jaar wordt deze gehouden op zondag 31 mei.
Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar staat de ‘Kids(obstakel)run’ op het programma.
Alle informatie hierover vindt u in de brief die uw kind heeft meegekregen en op
www.haagsebeemdenloop.nl .
Via deze website kunt u uw kind kunt ook aanmelden voor dit sportieve evenement.

Wijk CJG-er voor Olympia
Voor alle vragen over opvoeden kun je terecht bij CJG Breda.

De wijk-CJG-er voor basisschool Olympia is Jacqueline Koevoets.
Je kunt haar rechtstreeks bellen of mailen.

jacqueline.koevoets@cjgbreda.nl
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag
06-20311757
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