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Staking 14 maart
Social schools – beheerder- oudergesprekken
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Type cursus dyslectische kinderen
Opbrengst Goede doel

Belangrijke data:




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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Staking
Met angst en beven volgt u wellicht het nieuws over de aanstaande staking in het
basisonderwijs in de provincie Utrecht op woensdag 14 maart. Hierbij alvast een
eerste bericht, zodat u zich kunt voorbereiden op de gevolgen van een eventuele
staking.
Deze week inventariseren wij de staking bereidheid van het schoolteam. Op basis
van de eerste berichten ziet het er naar uit, dat er te veel stakers zullen zijn, om de
lessen door te laten gaan. De school zal dus zeer waarschijnlijk gesloten zijn op 14
maart.
Begin volgende week zullen wij u hier over definitief berichten.

Social schools
Vandaag hebt u een e-mail ontvangen met een uitnodiging voor het inschrijven van
de 10 minutengesprekken. U kunt zich tot 23 februari inschrijven.
Voor alle vragen, of problemen rondom Social schools kunt u contact opnemen met
Jan de Jong; j.dejong@basisschooldeoase.nl

Indeling studenten
Voor het komend half jaar is dit de indeling van onze studenten:
- Amber Nass op maandag en dinsdag bij Maaike in groep 5
- Bart Gort op maandag en dinsdag bij Bonny in groep 5
- Renee de Jong op maandag en dinsdag bij Justa in groep 6
- Manon Mol op dinsdag bij Marianne in groep 1-2
- Irene van Rijsewijk op dinsdag bij Evianne in groep 7

Typecursussen voor leerlingen met dyslexie
Leerlingen met een dyslexieverklaring op De Oase maken gebruik van het
programma Kurzweil. Vanuit de dyslexiebehandeling en de Kurzweil werkgroep
willen wij een aantal tips geven voor typecursussen die thuis gevolgd kunnen
worden. Dit bevordert het werken op de laptop met Kurzweil.
De typecursussen TypeTopia en Ducktypen hebben een speciale versie voor
kinderen met dyslexie. Daarnaast bieden Pica en Ticken ook een
typecursus speciaal voor dyslectische kinderen aan. Wij raden jullie aan om eens
een demo les te proberen op internet met jullie kind. Deze zijn gratis. Op deze wijze
kunnen jullie de typecursus kiezen die het beste aansluit bij jullie kind.
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Het goede doel: Handje Helpen
De afgelopen weken hebben de jarige kinderen weer heel veel geld gegeven aan
Handje Helpen. Er is € 41,50 gespaard. De totale opbrengst is nu
€ 282,65,-.
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