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Combinatie avondvierdaagse en cito
Deze week is een behoorlijk drukke week voor de kinderen. Zij lopen de
avondvierdaagse, enkele cito’s worden afgenomen en de schoolfotograaf is er. Dit is
geen ideale situatie, dat realiseren we ons. We zullen in de planning voor komend
jaar hier rekening mee houden.
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Vakantierooster 2019-2020
Hieronder vindt u alvast het vakantierooster voor komend schooljaar. Doordat er een
lang schooljaar volgt, hebben we de luxe om twee weken meivakantie én een week
junivakantie te geven. Dit is in overleg met de MR en het bestuur afgesproken.









Herfstvakantie: 19-27 okt 2019
Kerstvakantie: 21 dec 2019- 5 jan 2020
Voorjaarsvakantie: 22 febr- 1 mrt 2020
Pasen: 10-13 apr 2020
Meivakantie: 25 apr- 10 mei 2020
Hemelvaart: 21-22 mei 2020
Junivakantie: 30 mei- 7 juni 2020
Zomervakantie: 18 juli-30 aug 2020

De studiedagen zijn als volgt:
 Di 24 sept 2019
 Do 14 nov 2019
 Vr 17 jan 2020
 Ma 2 mrt 2020
 Ma 30 mrt 2020
 Vr 29 mei 2020
 Wo 1 jul 2020

Aanmelden broertjes en zusjes
Om goed inzicht te krijgen in het aantal leerlingen dat we de komende jaren kunnen
verwachten, vragen wij u om broertjes en zusjes die nog niet ingeschreven staan op
school nu aan te melden. Een inschrijfformulier kunt u ophalen en weer inleveren bij
de administratie.

Nieuwe leesmethode groep 3: LIJN 3
Op de Oase gebruikten we altijd Veilig Leren Lezen als methode om de kinderen in
groep 3 te leren lezen. Na ongeveer 8/10 jaar is het gebruikelijk om een methode te
vervangen. Dat wil zeggen, een nieuwere versie aanschaffen of een andere methode
kiezen. We hebben twee methodes uitgeprobeerd in de huidige groepen 3, Veilig
Leren Lezen (KIM versie) en LIJN 3. We zijn zeer enthousiast over LIJN 3. Het
woordenschataanbod in deze methode vinden we heel mooi, naast de aansprekende
thema’s en de mogelijkheid om met verschillende niveaus te werken binnen een
groep. Volgend schooljaar gaan we dan ook starten met deze methode. We kijken er
naar uit om hiermee te gaan werken.
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Het goede doel:
De afgelopen weken hebben de jarige kinderen weer geld gegeven
aan stichting Hartekind. Er is de afgelopen weken € 25,00
gespaard.
De totale opbrengst is nu € 265,40!
Dit schooljaar zamelen we geld in voor Stichting Hartekind. Daar
ben ik (Cheyenne leerkracht groep 4 blauw) heel blij mee. Elk jaar
worden er 1500 kinderen geboren met een aangeboren
hartafwijking. Dankzij onderzoeken kunnen deze kinderen worden
geholpen.
In 2017 is mijn zoon Niek geboren met een
ernstige hartafwijking, een TGA. Bij zijn
geboorte zaten zijn longslagader en aorta verkeerd om. Hij
moest anderhalve week na zijn geboorte hieraan worden
geopereerd. Dit is voor mij een reden om mezelf in te zetten
voor Stichting Hartekind. Daarom doe ik 15 juni mee met de
Hartekind Challenge. Ik ga 5 km hardlopen om geld op te
halen voor dit goede doel.
Wat fijn dat u ook een bijdrage levert aan dit goede doel!

Belangrijke data:








Dinsdag 11 juni t/m donderdag 13 juni schoolfotograaf
Woensdag 12 juni inloopmoment 8.05-8.15u.
Dinsdag 18 juni: informatieavond 19.00 in de gymzaal
Dinsdag 25 juni: schoolreis groep 5 en 6
Woensdag 26 juni: schoolreis groep 7
Woensdag 3 juli: studiedag, alle kinderen vij
Vrijdag 5 juli inloopmoment 8.05-8.15
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