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Belangrijke data:
 Dinsdag 29 augustus informatieavond groep 1-2 en groep 7-8
 Woensdag 30 augustus informatieavond groep 3-4
 Donderdag 31 augustus informatieavond groep 5-6
 Vrijdag 1 september: studiedag; school dicht
 Woensdag 6 september schoolreis groep 1-2
 Donderdag 7 en vrijdag 8 september: Afstemmingsgesprekken groep 3-8
 Vrijdag 15 september Sportdag groep 3-8
 Vrijdag 22 september Sportdag groep 6-8
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Nieuwe collega als administratief medewerkster
Deze week is Daniëlle Cuypers – Betman begonnen als administratief medewerkster
op De Oase. U kunt Daniëlle vinden bij de ingang aan de straatkant van de groene
deelschool. U krijgt in 99% van alle gevallen Daniëlle aan de telefoon als u de school
belt.
Wij wensen Daniëlle een leuke tijd toe op De Oase.

Informatieavonden
Op deze avonden kunt u nader kennis maken met de leerkracht van uw kind en krijgt
u alle belangrijke informatie voor het hele schooljaar. Niet te missen dus!
- Dinsdag 29 augustus: informatieavond voor alle ouders van de groepen
1/2, 7 en 8
- Woensdag 30 augustus: informatieavond voor alle ouders van de
groepen 3 en 4
- Donderdag 31 augustus: informatieavond voor alle ouders van de
groepen 5 en 6
Alle avonden beginnen om 19.30 en duren ongeveer een uur.

Afstemmingsgesprekken
Op donderdag 7 en vrijdag 8 september zijn de afstemmingsgesprekken. De tijden
Waarop wij de gesprekken inplannen, zijn als volgt:
 Donderdag 7-9: van 15.00-17.00 en van 18.30-21.00 uur
 Vrijdag 8-9: van 13.00-15.00 uur
De gesprekken op deze tijden zijn bedoeld voor de ouders van kinderen in de
groepen 3 en hoger. Ook de ouders van kleuters in groep 2 van Ria en Elina (nieuwe
leerkrachten voor deze groep) worden hiervoor uitgenodigd.
De ouders van nieuwe kleuters krijgen via de leerkracht van hun kind apart een
uitnodiging als hun kind enkele weken op school zit.
Deze week kunt u via Parnassys de volgende mail verwachten:
 De vragenlijst met begeleidende brief die u vooraf invult en mailt naar de
leerkracht van uw kind. Deze ontvangt u van de leerkracht.
 Een bericht dat u kunt aangeven wat uw eventuele voorkeur voor de tijd en
datum van het gesprek is.
We verzoeken u vriendelijk uw voorkeurstijden uiterlijk woensdag 30 augustus door
te geven. In de berichten die u deze week ontvangt staat hoe u dit kunt doen. De
definitieve indeling van de gesprekken krijgt u per mail toegestuurd op uiterlijk
maandag 4 september.
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De Vreedzame school
Algemeen
De Oase werkt met De Vreedzame School. Met dit programma
leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te
gaan. De kinderen leren op een democratische manier
beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan
de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet
alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar
zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
Blok 1: We horen bij elkaar
Tijdens blok 1 staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast
de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken
over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het
ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een
groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat
hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze
elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over
opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een
aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo
goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er
bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker
is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander
krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn
mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de
mening van anderen. Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de
eerste twee weken iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken
hebben de kinderen iedere week één les.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl of natuurlijk langskomen op school.

Verlof aanvragen
In Nederland is er leerplicht voor kinderen van 5 jaar en ouder. Slechts in
uitzonderlijke situaties kan een leerling buiten de vakanties extra verlof krijgen. Dit
verlof moet aangevraagd worden door het invullen van een formulier. Deze
formulieren zijn te verkrijgen bij de administratie (Daniëlle).
De aanvragen dienen minimaal 6 weken vóór de datum van het aangevraagde verlof
ingediend te worden. De aanvragen worden behandeld door de directeur. U krijgt
binnen 2 weken na het indienen van de aanvraag een formulier met daarop
toekenning of afwijzing van het verzoek.
In het geval ouders hun kinderen zonder schriftelijke toestemming thuis houden,
worden de kinderen bij de afdeling Leerplicht gemeld als ongeoorloofd afwezig. De
afdeling Leerplicht neemt deze melding verder in behandeling.
Wij hopen op uw medewerking in het belang van uw kind.
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Kinderen in Nederland MOETEN naar school, maar MóGEN ook vooral naar school!
Een groot (voor)recht waar wij niet te onzorgvuldig mee om mogen gaan.

Ziek melden
Is uw kind ziek? Dan graag een telefoontje of een mailtje naar school. Het liefst vóór
schooltijd.
030-6705453 of ziekmelding@basisschooldeoase.nl
Graag de naam van uw kind en de naam van de groepsleerkracht vermelden.

Schoolreis groep 1-2
Woensdag 6 september 2017 gaan wij met alle kleutergroepen op schoolreis naar
Speelpark Oud Valkeveen!
De hulpouders hebben inmiddels bericht gehad.
De kinderen worden deze dag gewoon om 8.15u op school verwacht. Wij zijn rond
15.15u weer terug op school.
Om aan het eind van de dag het overzicht te bewaren, lopen de kinderen eerst in
hun groepje met de hulpouder naar de klas. Graag willen wij u vragen om een pad te
maken zodat de kinderen rustig met hun begeleidende ouder door de gang kunnen
lopen. Wanneer alle kinderen binnen zijn, kunt u richting het lokaal lopen van uw
kind. Vervolgens geeft de leerkracht een seintje naar alle ouders op de gang om 1
voor 1 de kinderen mee te nemen.
De kinderen krijgen deze dag in het park een knijpfruitje van ons. Het 10-uurtje en
lunchpakketje neemt het kind zelf mee in een rugzak. Het liefst zo min mogelijk
bakjes in verband met het eventueel kwijt raken van de spullen.
Het is verstandig om uw kind geen slippers aan te trekken i.v.m de speeltoestellen.
Bij heel mooi weer verzoeken wij u om uw kind ’s ochtends al in te smeren met
zonnebrand.
Met vriendelijke groet,
Juf Ilse en juf Ria

Het Vergeten Kind: opbrengst goed doel
Er zijn heel veel kinderen jarig geweest in de
zomervakantie en de afgelopen week. We hebben
hierdoor een recordbedrag van € 88,60 gespaard voor
het goede doel. Er is nu al op € 863,60 gespaard.
Heel erg bedankt jarigen!
Basisschool De Oase
Belcampostraat 9, 3544 NE Utrecht. Telefoon 06-38076166
Rekening/ IBAN nummer ouderbijdrage en schoolreisje: NL56RABO0306975432
t.n.v. St. PCOU te Utrecht

Basisschool De Oase
Belcampostraat 9, 3544 NE Utrecht. Telefoon 06-38076166
Rekening/ IBAN nummer ouderbijdrage en schoolreisje: NL56RABO0306975432
t.n.v. St. PCOU te Utrecht

