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In deze nieuwsbrief:
-

10-minutengesprekken
Social schools; infoavond – Herhaling
Gezond ontbijt (Nationaal schoolontbijt)
Eindopbrengst Het Vergeten Kind
Kiezen van een nieuw goed doel

Belangrijke data:
-

1 november: inloop om 08.05u
10 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 9 november)
15 november: studiedag (er is die dag geen school)
17 november: 10-minuten gesprekken
21 november: 10-minuten gesprekken

10-minuten gesprekken
Op vrijdag 17 en dinsdag 21 november zijn de 10 minuten gesprekken voor alle
ouders. De tijden waarop wij de gesprekken inplannen, zijn als volgt:



Vrijdag 17 november: van 13.00-15.00 uur
Dinsdag 21 november: van 15.00-17.00 en van 18.30-21.00 uur
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Deze week kunt u via Parnassys een bericht per mail verwachten. U kunt daarna
aangeven wat uw voorkeur is voor datum en tijd van het gesprek.
We verzoeken u vriendelijk uw voorkeurstijden uiterlijk zondag 5 november door te
geven. In het bericht dat u deze week ontvangt, staat hoe u dit kunt doen. De
definitieve indeling van de gesprekken krijgt u per mail toegestuurd op uiterlijk vrijdag
10 november.

Herhaling 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

EEN GEZOND ONTBIJT.......Vrijdag 10 november
Wat er bij het Nationaal Schoolontbijt op tafel komt, is elk jaar een schoolvoorbeeld
van een gezond ontbijt. Dit jaar met nog meer variatie in lekker brood, beleg, zuivel,
groente, fruit en thee. Er valt dus veel te kiezen! Het ontbijtpakket voldoet aan de
nieuwste richtlijnen van het Voedingscentrum. Dat is de garantie voor een gezonde
start van de dag. In het ontbijtpakket vinden kinderen ook vrolijke placemats én een
folder met leuke ontbijttips: die nemen ze voor je mee naar huis.
Kinderen krijgen niet alleen een gezond ontbijt, ze leren ook alles over die gezonde
start van de dag met allerlei lesmateriaal. Naast leuke animatiefilmpjes is er nu ook
de online Ontbijtmeter. Met die Ontbijtmeter ontdekken kinderen uit de midden- en
bovenbouw hoe gezond hun ontbijt is en hoe ze het kunnen verbeteren. Voor de
onderbouw is daar een eenvoudige versie van. De Ontbijtmeter maakt deel uit van
het lespakket Lekker Fit!: een door Gezonde School goedgekeurde methode.
We starten deze dag direct om 8.15 uur met ontbijt in de klas. De kinderen hoeven
deze dag dus niet thuis te ontbijten.
Wilt u uiterlijk donderdag 9 november uw kind een tasje met bord, beker en bestek
(met naam) mee naar school geven? Alvast bedankt!
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Opbrengst “Het vergeten kind”
In de laatste weken van het sparen voor Het vergeten kind is er nog eens € 27,60
gespaard. In totaal hebben de jarige kinderen van De Oase in het afgelopen jaar
maar liefst € 1169,20 gespaard. Een nieuw record!!
We gaan nu contact leggen met Het Vergeten Kind om door kinderen van De Oase
een symbolische check te laten overhandigen. In een van de volgende
nieuwsbrieven en op onze website zult u hier meer over kunnen zien/lezen.
Alle jarigen: bedankt dat jullie aan het goede doel gedacht hebben.

Kiezen voor een nieuw goed doel
Vanaf de herfstvakantie sparen wij voor een nieuw goed doel. Dat doel mogen alle
gezinnen van De Oase bepalen.
Alle gezinnen kunnen in de komende 2 weken 1 stem uitbrengen op een van de
onder staande goede doelen. U kunt uw keuze mailen naar:
directie@basisschooldeoase.nl
U kunt stemmen tot uiterlijk woensdag 8 november a.s.
De goede doelen:
1. Help Zieke Kinderen (HZK)
Deze Stichting zet zich in voor kinderen die chronisch ziek zijn. Zie hun
website voor uitgebreide informatie: www.helpziekekinderen.com
Van hun website:
Onze missie is het helpen van gezinnen met kinderen tot en met zeventien jaar waarbij een
chronisch fysieke aandoening is
geconstateerd. Deze kinderen ondergaan vaak langdurige behandelingen bij instellingen die
aangesloten zijn bij onze stichting.
Om deze ambitie te realiseren, verzorgen wij pretdagen voor deze kinderen en hun
gezinsleden – waarop we hopen dat ze voor
eventjes kunnen vergeten dat ze ziek zijn. Naast deze dagen om nooit meer te vergeten,
vergeten we ook deze kinderen niet
in hun dagelijks leven; waarin wij hen steunen in hun bezigheden.
Stichting Help Zieke Kinderen is volledig afhankelijk van acties, sponsoren en donaties.
Helpt u ook mee, om een ziek kind een onvergetelijke dag te
bezorgen?

2. Handje helpen
Voor meer informatie zie de website: www.handjehelpen.nl. Het filmpje boven
aan de website is de moeite van het bekijken met uw kind zeker waard.
Handjehelpen is een Utrechtse organisatie die in bijna heel de provincie vrijwillige
ondersteuning biedt aan kinderen en volwassenen met een beperking. Een beperking kan van
alles zijn, een chronische ziekte, niet kunnen lopen, autisme, ADHD etc. Ook in Leidsche Rijn
krijgen veel kinderen een steuntje in de rug, dat kan gewoon lekker samen spelen zijn, maar
ook helpen met huiswerk, helpen bij het maken van nieuwe vriendjes en heel veel andere
zaken. Dat is fijn voor de kinderen en vaak ook voor de ouders omdat zij even op adem
kunnen komen als de vrijwilliger of stagiair met hun kind(eren) aan de slag gaat.

3. Stichting Jarige Job
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Zie de website: http://www.stichtingjarigejob.nl/over-jarige-job/
Stichting Jarige Job schenkt kinderen (van 4 t/m 12 jaar) die hun verjaardag niet kunnen
vieren (wegens financiële redenen) een verjaardagsbox (ter waarde van €35) met daarin alle
benodigdheden voor een gezellige verjaardagspartij. (Denk aan slingers, ballonnen, traktaties,
wat lekkers voor thuis, cadeautjes etc.). Hiermee helpt Jarige Job het hele gezin.
Jarige Job werkt samen met andere maatschappelijke organisaties en instellingen die zich
richten op de allerarmsten van onze samenleving

Hiermee hebben we 3 mooie goede doelen, die de kinderen wellicht ook zullen
aanspreken. We hopen op veel stemmen en natuurlijk vooral: veel spaargeld voor
het nieuwe goede doel!
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