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Ouderbijdrage & schoolreisgeld
Ook dit schooljaar organiseren wij (vaak in samenwerking met de Ouderraad) weer
verschillende leuke, leerzame en extra activiteiten. Voor dergelijke activiteiten is
vanuit de overheid vaak geen of een te klein budget. U kunt dan denken aan:
museum- en theaterbezoek, vieringen zoals Kerst, kinderboekenweek, Sinterklaas,
Pasen, schoolontbijt, voorstellingen voor de ouders, extra voorzieningen om het
buiten spelen aantrekkelijk te maken en de schoolreisjes!
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Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage zijn wij als school instaat uw kinderen deze
activiteiten aan te bieden.
Dus:

Bedankt!
Dankzij de
ouderbijdrage
kunnen wij
onder andere
deze leuke
activiteiten
organiseren!

Goed nieuws ouderbijdrage 2017-20178
Voor het schooljaar 2017-2018 kunnen we de hoogte van de bijdrage ongewijzigd
laten t.o.v. de laatste jaren!
Ouderbijdrage 2017/ 2018: € 40,- per leerling
Schoolreisgeld 2017/ 2018: € 25,- per leerling
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De ouderbijdrage betreft een vrijwillige bijdrage. Voor het schoolreisgeld wordt een
aparte bijdrage gevraagd van € 25,-. Dit bedrag dient verplicht betaald te worden
voor elk kind dat meegaat of intussen is mee gegaan met het schoolreisje!
Hoe wordt de ouderbijdrage besteed?
De ouderbijdrage is als volgt begroot:
Kunst en Cultuur – excursies, activiteiten en voorstellingen
Beweegwijs – buiten spelen
Vieringen (kerst, Pasen, Zomerfeest, schoolontbijt etc.
Sinterklaasfeest
Sportactiviteiten
Totaal

€ 15,€ 5,€ 9,€ 4,€ 7,€ 40,-

Wij willen u langs deze weg vriendelijk verzoeken om de hierboven genoemde
bedragen vóór 1 november 2017 over te maken op ons bankrekeningnummer:
NL56 RABO 0306975432
t.n.v. St. P.C.O.U. te Utrecht
o.v.v. ouderbijdrage/ schoolreisgeld Oase 2017/2018
en de naam van uw kind(eren)
Ouders van kinderen, die vanaf januari 2018 voor het eerst naar De Oase gaan,
vragen wij een bedrag van € 4,- per maand volgens onderstaande tabel:
Uw kind komt naar school in:
Januari 2018
Februari 2018
Maart 2018
April 2018
Mei 2018

Wij vragen een bijdrage van:
€ 24,€ 20,€ 16,€ 12,€ 8,-

Op onze website www.basisschooldeoase.nl vindt u een uitgebreide toelichting op de
ouderbijdrage. U gaat naar informatie – schoolgids. Bij de inhoudsopgave klikt u
pagina 39 aan. Daar leest u alle relevante informatie.
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
mede namens de Medezeggenschapsraad van De Oase,
Wim Menke
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Versterking gezocht voor de oudercommissie
De oudercommissie is op zoek naar versterking!
Vind je het leuk om school te ondersteunen bij diverse activiteiten? Dan is de
oudercommissie misschien iets voor jou.
In de afgelopen jaren is de rol van de oudercommissie steeds iets uitgebreid en met
veel plezier plannen en organiseren zij (in samenspraak met school) de
Sinterklaasviering, de kerstviering voor ouders, het zomerfeest en een aantal kleinere
activiteiten.
Omdat de rol van de oudercommissie groter wordt en het aantal leerlingen blijft
toenemen is versterking gewenst.
Vind jij het leuk om mee te denken en te organiseren, meld je dan aan.
De oudercommissie bestaat momenteel uit 5 dames en deze zouden we graag uit
willen breiden naar 8 personen.
Aanmelden kan tot 30 september door een mail te sturen
aan: oaseouders@basisschooldeoase.nl

Kinderboekenweek: gruwelijk eng!
Op woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek 2017. Het thema is: Griezelen,
gruwelijk eng! We zullen op woensdagochtend 4 oktober de kinderboekenweek
openen op het plein. Alle kinderen mogen verkleed naar school komen als held of
heldin. Zo kunnen we samen de enge monsters verslaan! Alle klassen gaan in de
kinderboekenweek aan de slag met leuke en leerzame activiteiten rondom lezen. Op
vrijdag 6 oktober vindt er na schooltijd een boeken ruilmarkt plaats. Meer informatie
hierover volgt.
We sluiten de kinderboekenweek af op vrijdag 13 oktober.

Social schools
In januari 2017 hielden wij een informatieavond over het ouderportaal van
Parnassys. Diezelfde avond deden wij een oproep voor ouders die met ons mee
wilden denken over een oudercommunicatiesysteem. Samen met drie enthousiaste
ouders hebben wij verschillende systemen bekeken en vergeleken. Uiteindelijk is de
keus gevallen op Social schools.
De bedoeling is dat wij hier vanaf januari 2018 mee gaan werken. Om u te
informeren over de werkwijze organiseren wij een informatieavond op woensdag 13
december om 19.30u. Om aan te melden vragen wij u om een e-mail te sturen naar
Daniëlle; administratie@basisschooldeoase.nl
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Was
Wie wil voor ons de was doen? Deze kan op vrijdag worden opgehaald en op
maandag weer bij Daniëlle (administratie) teruggebracht worden.
Aanmelden kan via: administratie@basisschooldeoase.nl

Staking 5 oktober
Voor alle zekerheid herhalen we hier het bericht, dat De Oase op donderdag 5
oktober gesloten zal zijn i.v.m. de grote onderwijsstaking. U hebt hier vorige week
allemaal per email een bericht over gekregen en daarnaast hebben wij aan alle
oudste leerlingen een brief mee gegeven.
Voor kinderen die gebruik maken van de BSO De Oase zijn er opvangmogelijkheden.
U kunt hiervoor contact opnemen met Wieke Westrik via het bij u bekende
telefoonnummer of emailadres.
Onderstaand mailtjes ontvingen wij vandaag. We willen u dit niet onthouden:
Opvang
Op donderdag 5 oktober doen jullie wellicht mee aan de onderwijsstaking. In dat
geval kan ik me voorstellen dat ouders voor deze dag op zoek zijn naar extra
opvang. Om hen hierbij te helpen zijn onze bso’s op de Pablo Picassostraat en de
Componistenlaan op 5 oktober de gehele dag geopend. Mocht je vragen krijgen van
ouders over opvangmogelijkheden voor die dag, dan kun je hen altijd doorverwijzen
naar ons.
Heb je naar aanleiding van deze mail nog vragen, dan hoor ik dat uiteraard graag. Je
kunt mij telefonisch bereiken via 06-52 75 76 85 of of per mail via
carry.northolt@partou.nl.
Hartelijke groet,
Carry Northolt
vestigingsmanager Pablo Picassostraat en Componistenlaan
School dicht op 5 oktober? Kom naar de bieb voor de leukste
kinderactiviteiten!
Op donderdag 5 oktober is de school van uw kind(eren) dicht vanwege de landelijke
lerarenstaking. Op zoek naar een leuke, leerzame en verrassende activiteit op die
dag? Kinderen zijn met hun ouders - of andere volwassen begeleiders - van harte
welkom bij bibliotheek De tweede verdieping in Nieuwegein! Ook BSO-groepen
kunnen in de bieb terecht.
Er is van alles te beleven voor leerlingen van groep 1 t/m 8. Altijd al een 3D-printer of
3D-pen in actie willen zien? Liever een film kijken of lekker luisteren naar de mooiste
voorleesverhalen? Dol op knutselen of schminken? Het kan allemaal op 5 oktober!
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Zelfs een speurtocht metaugmented reality staat op het programma. De bibliotheek is
zoals elke werkdag open van 9.00 tot 20.00 uur. Van 10.00 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 15.00 uur vinden er doorlopend kinderactiviteiten plaats (let op: vol=vol).
Met zelf meegebrachte lunchpakketjes kunnen de kinderen tussen 12.30 en 13.30
uur gezellig aanschuiven bij een gezamenlijke picknick.
Deelname aan deze bijzondere dag is gratis en speciaal voor alle jeugdleden van de
bibliotheek. Vergeet het bibliotheekpasje dus niet! Lid worden kan op 5 oktober
natuurlijk ook. Nieuwe jeugdleden betalen eenmalig € 5.- inschrijfkosten en zijn
daarna gratis lid t/m 17 jaar. Graag tot ziens bij De tweede verdieping!
Kijk voor het gevarieerde programma en meer informatie
op www.detweedeverdieping.nu/5oktober.

Sportdag groep 6 t/m 8: vrijdag 22 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 12.30 uur afgelopen. De kinderen kunnen tussen 12.30 uur en
12.45 uur weer opgehaald worden. Als er een broertje/zusje opgehaald moet worden
van school, kan dit dus eerst. 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.
Mocht de weersverwachting niet goed zijn, dan staat er uiterlijk donderdagmiddag om
16.00u een bericht op de website of de sportdag wel of niet doorgaat.
We hopen op een sportieve dag met mooi weer!
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Blok 2 De Vreedzame School
In de eerste weken van het schooljaar hebben we gewerkt aan blok 1 ‘We horen bij
elkaar’. Binnen dit thema hebben de kinderen dingen geleerd over de sfeer in de
groep, regels en afspraken, eigen mening en over verantwoordelijkheden.
Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’
We gaan nu verder met blok 2. Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken,
komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat
conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Het doel van de lessen in
dit blok is kinderen te leren om op een op een positieve manier met conflicten om te
gaan. Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen
met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8
leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET
UIT.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl of natuurlijk langskomen op school.

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 € 175,00 gespaard voor
het goede doel. Er is nu al op € 1083,60! gespaard.
Heel erg bedankt jarigen!
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