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In deze nieuwsbrief:
-

Ouders bedankt
Staking
Social schools
Kerst 2017: alle informatie in deze nieuwsbrief!
Toestemmingsverklaring gebruik foto’s
Ziekmelden
Het goede doel
Certificaat “Superschool 2017”

Belangrijke data:
-

Woensdag 13 december: informatieavond Social schools
Donderdag 14 december: verklaring tekenen 8.15 of 14.15 uur
Vrijdag 15 december: inloop om 08.05 uur
Maandag 18 december t/m woensdag 20 december:
o Verklaring tekenen 8.15 of 14.15 uur
Donderdag 21 december: kerstmaaltijd en kerstborrel ouders
Vrijdag 22 december: kerstvieringen
Zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari 2018: kerstvakantie

Namens de Sint
willen we graag alle ouders bedanken die de Sint geholpen hebben om het
Sinterklaasfeest te laten slagen! Hartelijk bedankt ook namens het schoolteam
natuurlijk.

Staking
Zoals wij u eerder gemaild hebben, zal de school op dinsdag 12 december a.s.
gesloten zijn vanwege de staking in het basisonderwijs.

Social schools (Laatste herhaling!)
Social Schools wordt het nieuwe communicatiemiddel tussen school en thuis. Op 13
december (19.30 uur) willen wij graag alle ouders informeren over de werkwijze en
mogelijkheden van Social Schools.
Aanmelden voor de infoavond kan t/m 11 december via
administratie@basisschooldeoase.nl
Voor het welslagen van de Social Schools en daarmee een belangrijk deel van onze
communicatie, is een grote opkomst van de ouders noodzakelijk. We rekenen dus op
uw komst!

Kerst 2017

Beste ouders,

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de kerstvieringen op school.
OPROEP VOOR STATAFELS
Allereerst een oproep voor wie er één of meerdere statafels te leen heeft voor bij de
kerstborrel op het schoolplein op donderdag 21 december a.s.

Zou u dit willen melden aan de leden van de oudercommissie per email
oudercommissie@basisschooldeoase.nl.

Hier alle data voor u praktisch op een rij:
7 december

in alle groepen starten we de gezellige kerstperiode met de
viering van de 1e advent en worden in de groepen de
kerstbomen neergezet en versierd
11 december
18 december
21 december

viering van de 2e advent in alle groepen
viering van de 3e advent in alle groepen
viering van de 4e advent voorafgaand aan
het kerstdiner in alle groepen

13 december

Intekenlijst kerstdiner bij alle groepen
Ook dit jaar is het de bedoeling dat de kinderen zelf een hapje
of een drankje meenemen om gezamenlijk in de groep op te
eten bij het kerstdiner. Vanaf vandaag hangt bij alle groepen
een intekenlijst waarop u kunt aangeven wat uw kind
meeneemt naar het kerstdiner.

14/15 december

Per deelschool wordt in de groepen 3 tot en met 8 een kerstdoemarkt gehouden. De kinderen kunnen zelf kiezen welke
knutsel ze willen maken en lopen dan binnen de deelschool
zelf naar het lokaal waar ze die knutsel gaan maken. Dit doen
we in twee rondes en de keuze is reuze dus dat wordt
gezellig. De blauwe en paarse deelscholen regelen dit op 14
december en de groene deelschool op 15 december.

20 december

De kinderen nemen hun plastic bord, beker en bestek in een
plastic tas mee naar school.

21 december

Kerstdiner van 18.00 uur tot 19.00 uur
De inloop start om 17.50 uur waarbij de kinderen zelf hun
hapje of drankje meenemen.
De kleuters mogen om 18.55 uur als eerste worden
opgehaald zodat de hogere groepen nog rustig kunnen
afsluiten.

21 december

Ouderkerstborrel op het schoolplein van 18.00 tot 19.00 uur
Terwijl de kinderen genieten van hun kerstdiner kunt u
genieten op het plein van de ouderkerstborrel. Onder het
genot van glühwein, frisdrank en een hapje kunt u een
praatje maken met andere ouders. Na afloop is het fijn om op
enkele opruimouders te mogen rekenen.
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22 december

In verschillende groepssamenstellingen wordt de kerstviering
gehouden. Hierbij zingen we samen kerstliedjes en staat het
kerstverhaal centraal.
Alle kinderen mogen deze dag een gezelschapsspelletje
meenemen en de kleuters mogen speelgoed (zonder geluid)
meenemen om mee te spelen.

Tot slot maar zeker niet onbelangrijk…..
Het is bijna vanzelfsprekend dat we het erg leuk vinden als de
kinderen er netjes, lekker kersterig aangekleed uitzien zowel
bij het kerstdiner als de dag erna bij de kerstviering.
Met vriendelijke groeten,
De Kerstcommissie i.s.m. de Oudercommissie

Toestemmingsverklaring gebruik foto’s
De wetgeving rond publicatie van foto’s van kinderen op school via de website of
bijvoorbeeld Social Schools is flink aangescherpt. Met de invoering van Social
Schools willen we onze zaken goed op orde hebben.
Alle ouders die aanwezig zijn op de informatieavond van Social schools zal om die
reden gevraagd worden om een verklaring te tekenen waarmee de ouders
toestemming geven (of juist niet) voor publicatie van foto’s van hun kind(eren) op
onze website of op Social Schools. Jaarlijks zullen wij deze vraag herhalen, zodat
ouders te allen tijde hun toestemming kunnen intrekken of juist in tweede instantie
wel kunnen geven.
Mocht u op de informatieavond verhinderd zijn, dan hebt u op onderstaande data
alsnog de gelegenheid de toestemmingsverklaring te ondertekenen.
De verklaringen liggen voor u klaar in de teamkamer (groene deelschool) op:
Donderdag 14 december
Maandag 18 december
Dinsdag 19 december
Woensdag 20 december

08.15u en 14.15u
08.15u en 14.15u
08.15u en 14.15u
08.15u en 14.15u

Inloop
15 december is er weer een inloopmoment om 08.05 uur.
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Ziekmelden
Regelmatig wordt er naar het verkeerde e-mailadres gemaild om kinderen ziek te
melden. Het enige juiste e-mailadres is: ziekmelding@basisschooldeoase.nl

Het goede doel: Handje Helpen
De afgelopen weken hebben de jarige kinderen weer heel veel geld gegeven aan
Handje Helpen. Er is € 61,05 gespaard. De totale opbrengst is nu
€ 145,90,-.

Certificaat “Superschool”
Ook dit jaar heeft De Oase weer mee gedaan met de Kinderpostzegelactie. Veel
kinderen hebben hun best gedaan om veel postzegels te verkopen. En dat heeft
geleid tot een hele grote opbrengst door leerlingen van onze school. Zij hebben voor
maar liefst een bedrag van € 15.591,69 kinderpostzegels verkocht!
Met dat resultaat hebben wij van de Stichting Kinderpostzegels het certificaat
“Superschool” mogen ontvangen.
Goed gedaan meisjes en jongens!
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