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Belangrijke data:
 Woensdag 6 september schoolreis groep 1-2
 Donderdag 7 en vrijdag 8 september: Afstemmingsgesprekken groep 3-8
 Vrijdag 8 september inloop om 08.05u
 Vrijdag 15 september Sportdag groep 3-8
 Woensdag 20 september inloop om 08.05u
 Vrijdag 22 september Sportdag groep 6-8
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Studenten
Ook dit jaar lopen er weer studenten bij ons stage.
Hieronder de indeling voor het eerste half jaar.
Marnix Academie (pabo)
- Bart Gort bij juf Bianca in groep 1-2
- Maarten van Wijk bij juf Maaike in groep 5
- Amber Nass bij juf Myrla in groep 4
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Mirjam van Hattem of Loes van
Hoogstraten (intern coördinatoren opleiden)

Op tijd komen en 10 minuutjes inloop
We willen aan het begin van het schooljaar graag uw aandacht vestigen op het te
laat komen; of liever gezegd: het op tijd op school komen.
We willen om 8.15 uur met de lessen beginnen. De deuren gaan om 8.05 uur open,
dus we verzoeken alle ouders dringend om hun kind(eren) op tijd naar school te
brengen en voor 8.15 uur het klaslokaal te verlaten, zodat de lessen kunnen
beginnen.
We herinneren u nog aan onder staande afspraken:
• Kleuters mogen tot in de klas begeleid worden door een ouder
• De kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie begeleid worden tot in de
klas door een ouder. Na de herfstvakantie kunnen de kinderen zelfstandig naar
boven. Ouders kunnen beneden afscheid nemen van hun kind.
• Kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan alleen naar boven. De ouders gaan dus
niet meer mee!
Ongeveer twee keer per maand stellen we alle ouders in de gelegenheid om tussen
8.05 uur en 8.15 uur even met hun kind mee de klas in te lopen. Dit geldt dus ook (en
vooral) voor de groepen 3 en hoger. Soms komt voor een bepaalde klas de dag niet
zo goed uit, maar niet getreurd: dan is er al weer snel een nieuwe kans!
Komende periode bent u welkom op:
- vrijdag 8 september
- woensdag 20 september

Uitgaan kinderen 14.15 uur
We hebben in de afgelopen twee weken gemerkt dat het naar buitengaan voor de
kinderen en dan vooral voor de kleuters nog wat druk en onoverzichtelijk verloopt.
Dit heeft te maken met aan de ene kant alle groepen die vanuit de drie verschillende
deelscholen op hetzelfde tijdstip naar buiten gaan en aan de andere kant de
hoeveelheid ouders die op het plein wachten.
Vanuit school hebben de leerkrachten afspraken gemaakt hoe de groepen naar
buiten komen en waar ze op het plein gaan staan.
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We willen u vragen zo dicht mogelijk tegen de hekken/fietsenrekken te gaan staan
zodat de groepen de meeste ruimte hebben aan de schoolkant. Alvast hartelijk dank
voor uw medewerking!

Honden
Wij willen alle hondenbezitters erop wijzen dat honden alleen aangelijnd op het plein
mogen lopen. En dat er geen honden in de school zijn toegestaan.

Parkeren op terrein brandweer
De brandweer heeft contact met ons opgenomen dat er op het terrein rondom de
kazerne wordt geparkeerd. Dit is niet de bedoeling en wij verzoeken u alleen te
parkeren op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Inschrijven broertjes en zusjes – geboortejaar 2016
Graag willen wij een oproep doen aan alle ouders van wie de kinderen al op school
zitten en in 2016 nog een kindje hebben gekregen, maar nog niet ingeschreven
staan op De Oase. Wij willen u vragen om contact op te nemen met Daniëlle Betman
via administratie@basisschooldeoase.nlof 030-6705453.
Aangezien wij het maximaal aantal voorinschrijvingen bijna bereiken willen wij er
zeker van zijn of alle broertjes en zusjes uit 2016 zijn aangemeld.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Daniëlle Betman

Sportdag groep 3 t/m 5: vrijdag 15 september
De sportdag vindt net als vorig jaar weer plaats bij sporthal De Paperclip
(Parkzichtlaan 203). De kinderen mogen daar om 8.15 uur gebracht worden. De
kinderen gaan dus niet eerst naar school. Ook de hulpouders vragen wij om uiterlijk
8.15 uur aanwezig te zijn. De hulpouders krijgen in de loop van deze week het
draaiboek toegestuurd.
Als er een broertje/zusje op school gebracht moet worden, willen we jullie vragen dit
eerst te doen. De school opent vrijdag om 8.00 uur.
De sportdag is om 12.15 uur afgelopen. De kinderen kunnen tussen 12.15 uur en
12.30 uur weer opgehaald worden. De broertjes en zusjes die op school moeten
worden opgehaald, terwijl ouders ook bij de sportvelden moeten zijn mogen wat
langer bij hun juf of meester in de klas blijven, totdat zij kunnen worden opgehaald.
De kinderen die naar de BSO gaan, worden door de leerkrachten mee terug naar
school genomen en naar de BSO gebracht. Het maakt niet uit of deze kinderen met
de fiets komen, of gebracht worden met de auto. We lopen of fietsen in groepjes
terug naar school.
De kinderen mogen thuis hun sportkleding aantrekken. Op het sportveld krijgen alle
kinderen een flesje water, een koek en een appel. De kinderen hoeven verder niets
mee te nemen.
We hopen op een sportieve dag met mooi weer!
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Gymlessen en kledingvoorschriften (groepen
3 t/m 8)
Om de gymlessen goed te laten verlopen is het belangrijk
dat de kinderen de goede kleding aan hebben.
Gym kleding binnen:
- Sportbroekje of korte legging met T-shirt of een turnpakje.
- Geen trainingspakken, lange broeken, truien, petten, e.d.
- Het T-shirt moet niet te wijd of te lang zijn. Dit is gevaarlijk en kan tijdens het
gymmen hinderlijk zijn.
- Bij voorkeur een extra paar sokken meegeven.
- Bij voorkeur geen hemd dragen onder het T-shirt.
Gym kleding buiten:
- Trainingsbroek.
- T-shirt + jack.
- Sportschoenen voor buiten. Deze schoenen mogen niet in de gymzaal worden
gebruikt.

Schoeisel
Zorg voor een stevige zool. Zwarte zolen zijn in de sporthal verboden. Dit geldt ook
voor buitenschoenen. Turnschoentjes geven te weinig steun, wij willen daarom
vragen om deze niet mee te geven. Ze slijten snel en hebben vaak gladde zolen.
Wij adviseren om uw kind altijd schoenen mee te geven. Blote voeten vergroten de
kans op blessures bij bijvoorbeeld hockey, voetbal, touwklimmen en hardlopen.
Bovendien bestaat het gevaar voor wratten en vergroot het de kans op (meer) pijn bij
stoten van de voeten.
Voorbeelden van gym/sport schoenen:

Sieraden en haren
Er zijn geen sieraden toegestaan tijdens de gymles. Bijv. ringen, kettingen,
armbandjes.
Oorbellen: knopjes mogen in blijven maar grote ringen niet. Heeft uw kind lange
haren? Dan graag de haren in een staart dragen of vlecht, als het maar niet los zit.
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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!
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