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In deze nieuwsbrief:






Open stellen ouderportaal Cito en rapporten
Groepen 8
Nieuws over de Interne Begeleiding op De Oase
Schoonmaakavond
Opbrengst Goede doel

Belangrijke data:






Vrijdag 2 februari: voorlezen opa’s en oma’s
Woensdag 7 februari: schoonmaakavond
Vrijdag 23 februari: studiedag- school dicht
Zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart: voorjaarsvakantie
Maandag 5 maart: studiedag – school dicht

Inloop:


16 februari 08.05-08.15 uur
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Open stellen ouderportaal (cito en rapporten)
Op vrijdag 23 februari zal het Ouderportaal open worden gezet voor wat betreft de
resultaten van de Cito toetsen van de kinderen. Alle gegevens zijn dan door alle
leerkrachten ingevoerd.
Op dinsdag 6 maart krijgen de kinderen hun rapport mee. Op die dag wordt ’s
ochtends ook het Ouderportaal open gezet, zodat u het rapport van uw kind(eren) al
kunt inzien.
De 10-minutengesprekken vinden plaats op woensdag 7 en vrijdag 9 maart. Nadere
informatie daarover volgt.

Groepen 8
De kinderen van de groepen 8 krijgen hun Cito resultaten vrijdag mee naar huis in
een gesloten envelop, zodat de ouders ruim voor de advies gesprekken alle
resultaten kunnen inzien.

Interne begeleiding
De Interne begeleiders houden zich op De Oase bezig met alle zaken betreffende de
leerlingenzorg. Tot vandaag werd dit werk gedaan door Ilze Streppel (groepen 1 t/m
3) en Cindy Gelhard (groepen 4 t/m 8). Met het toenemende aantal leerlingen,
nemen ook deze werkzaamheden toe. Uitbreiding van de uren IB was daarom al
gepland voor schooljaar 2018-2019.
Echter, m.i.v. begin april zal Cindy met zwangerschapsverlof gaan. Omdat wij een
tijdelijke vervanging niet wenselijk achten, hebben wij besloten om de aanstaande
uitbreiding van uren niet uit te stellen tot na de zomervakantie.
Door de uitbreiding van uren IB en het feit dat Cindy na haar verlof minder dagen zal
gaan werken, is er vacature ruimte ontstaan. Die hebben wij gelukkig heel goed
kunnen invullen.
Met ingang van vandaag, 1 februari, is Marianne Scholten benoemd als Intern
Begeleidster op De Oase voor 2,5 dag per week. Marianne gaat werken op dinsdag
en woensdag en om de week op donderdag. Marianne wordt Intern Begeleidster
voor de groepen 6 t/m 8.
Naast Marianne hebben wij ook Ingrid Keuning (ja, de leerkracht van groep ½ paars!)
kunnen benoemen voor 2 dagen per week als Intern Begeleidster. Ingrid gaat zich
richten op de groepen 4 en 5. M.i.v. 1 maart zal zij geleidelijk groeien naar 2 dagen
per week IB. Het goede nieuws voor de klas van Ingrid is, dat Ingrid op donderdag en
vrijdag gewoon als leerkracht verbonden blijft aan haar “eigen” groep. De dagen dat
Ingrid als IB-er werkt, zal Ria Meijers de groep begeleiden.
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De groepen 1 t/m 3 houden voorlopig Ilze Streppel als Intern Begeleidster.
We feliciteren Ingrid en Marianne met hun benoeming en wensen ze veel succes toe
in hun nieuwe baan / functie!

Herhaalde oproep voor de schoonmaakavond van 07-02 a.s.
Graag willen wij een herhaalde oproep doen aan alle ouders voor weer een
schoonmaakavond om onze krachten te bundelen en de school weer te laten
glimmen in dit nieuwe jaar!
Uiteraard wordt ons gebouw dagelijks schoon gemaakt door ons schoonmaakbedrijf,
maar er zijn toch bepaalde zaken die we zelf moeten schoonmaken, dan kunt u
denken aan:
- Tafels en stoelen
- Koelkasten
- Schilders hoek bij de kleutergroepen
- Speelgoed
- Open kasten
We hebben inmiddels 24 groepen, dus het zou fijn zijn als er van elke groep een
aantal ouders (4 tot 6) beschikbaar zijn om de klassen weer schoon te krijgen.
De schoonmaakavond staat gepland op:
Woensdagavond 7 februari a.s. van 19:00 tot 20.30 uur.
Heeft u tijd om ons te helpen?
Dan kunt u zich aanmelden bij de groepsleerkracht van uw kind. Voor de
kleutergroepen hangen er binnenkort intekenlijsten bij de deur, voor de groepen 3 t/m
8 kunt u een mailtje sturen naar de groepsleerkracht.
We hebben op school niet voldoende schoonmaakspullen, dus we willen u vragen
om dan zelf een emmertje en een doekje mee te nemen.
Alvast bedankt, namens het hele team!

Het goede doel: Handje Helpen
De afgelopen weken hebben de jarige kinderen weer heel veel geld gegeven aan
Handje Helpen. Er is € 66,25 gespaard. De totale opbrengst is nu
€ 241,15,-.
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