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Koningsspelen
Het is al bijna zover, vrijdag 20 april hebben we de koningsspelen!
Als school starten we gezamenlijk op het schoolplein voor de ochtendgymnastiek. Na
de ochtendgymnastiek gaan we naar binnen en hebben we een heerlijk
koningsontbijt.
De groepen 1/2 gaan een sportieve koningsspelen ochtend tegemoet.
Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er tijdens schooltijd geen Koninklijke activiteiten.
Daarom organiseert de oudercommissie ook dit jaar weer een leuke activiteit: Voor
de groepen 3 t/m 8 is na schooltijd de mogelijkheid voor een ruilmarkt.
De ruilmarkt vindt plaats op het schoolplein. Meedoen met de ruilmarkt is geheel
vrijblijvend!
Het idee is dat kinderen maximaal 5 speelgoed items mee mogen nemen en
onderling met elkaar kunnen ruilen. Dus speelgoed ruil je tegen over een ander stuk
speelgoed, dus zonder geld.
De ruilmarkt vindt plaats na schooltijd. Om 12.15 uur worden de kinderen opgehaald
door ouders/verzorgers of gaan naar de bso. De kinderen die naar de bso gaan en
mee willen doen met de ruilmarkt, kunnen ’s ochtends hun speelgoed al meenemen
en gaan onder begeleiding van de bso mee naar de ruilmarkt. De ruilmarkt is dan van
12.30 tot (uiterlijk) 13.30 uur. De coördinatie ligt bij de oudercommissie. Zij zullen
rond lopen in oranje hesjes. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal het
schoolplein worden onder verdeeld in drie gebieden. Het toezicht op de eerlijke
ruilhandel ligt bij u als ouder.
Groep 3/4 bij het duikelrek plein
Groep 5/6 bij het voetbalveld plein
Groep 7/8 bij het trappen plein
Er mogen kleedjes meegenomen worden. Het zou fijn zijn als u die kleedjes en het
speelgoed bij het ophalen mee wil nemen om te voorkomen dat er tijdens de lessen
al handel gedreven gaat worden.
Wij kijken uit naar een gezellige ruilmiddag! Er zullen vast ook een paar leerkrachten
een kijkje komen nemen op de ruilmarkt, maar zij hebben hier geen
verantwoordelijkheid voor. Bij slecht weer gaat de ruilmarkt helaas niet door.
De oudercommissie
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Nieuwe mediatoren op de Oase!
Afgelopen 19 en 22 maart zijn 30 geselecteerde kinderen uit de groepen 6 en 7 van
alle deelscholen opgeleid tot mediator. De kinderen hebben hiervoor gesolliciteerd en
zijn gekozen door hun klasgenoten / leerkracht.
Mediator zijn houdt in dat je in de kleine en grote pauzes op het schoolplein (kleine)
conflicten door middel van een stappenplan, vreedzaam oplost.
Vanuit de methode Vreedzame School zijn we een hele dag aan de slag geweest
met op maandag een groep van 15 kinderen en de andere helft op donderdag.
Aan de hand van rollenspelen zijn de fases van het stappenplan getraind. De
kinderen waren zeer gemotiveerd en betrokken. Aan het eind van de dag heeft
iedereen zijn diploma feestelijk ontvangen!
Juf Justa en juf Renske
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Stappenplan ongewenst gedrag
Op de Oase willen wij als team een veilige, geborgen leeromgeving creëren, waarin
leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op veel vlakken zijn wij op de goede
weg. Bijvoorbeeld met de inzet van mediatoren bij het oplossen van kleine conflicten.
Ondanks onze inspanningen om ongewenst gedrag te voorkomen en kleine
conflicten “Vreedzaam” op te lossen, doen zich wel eens situaties voor op school, die
om een andere aanpak vragen.
Eén van de speerpunten die wij dit jaar oppakken is hoe wij als team om willen gaan
met ongewenst gedrag. Het lijkt soms voor enkele leerlingen normaal om fysiek te
reageren of iemand uit te schelden. Wij vinden dit niet acceptabel.
Daarom is er een stappenplan ontwikkeld dat zal gelden voor iedere leerling op de
Oase die een ander pijn doet of uitscheldt. Een onderdeel hiervan is dat de
leerkracht van uw kind u op de hoogte brengt als een dergelijke situatie zich heeft
voorgedaan. Zo hopen wij dat u dit thuis ook met uw kind kunt bespreken.
De leerkrachten zullen maandag 9 april in de klas het stappenplan met de kinderen
bespreken. Op die dag gaan de nieuwe afspraken dan ook in.

Avondvierdaagse 2018
Beste ouder, beste avondvierdaagse loper,
Het is zover: Je kunt je kind(eren) inschrijven voor de 10de avondvierdaagse van
Leidsche Rijn. Dit jaar lopen wij de avondvierdaagse van dinsdag 19 juni tot en met
vrijdag 22 juni 2018.
De locatie
Castellum Hoge Woerd
Hoge Woerdplein 1
3454 PB Utrecht
De kosten zijn € 5,00 per deelnemer. Meedoen kan iedereen van 6 jaar of ouder. Let
op: De leeftijdsgrens vanaf 6 jaar wordt streng gehanteerd. Alléén ingeschreven
kinderen vanaf 6 jaar zijn verzekerd via de Nederlandse Wandelsport Bond!
Inschrijven kan via de website van de Avondvierdaagse Leidsche Rijn:
www.avondvierdaagse-leidscherijn.nl, via de optie inschrijven.
Doorloop de stappen één voor één (een formulier per kind). Als alles volledig en juist
is ingevuld, ontvang je een bevestigingsmail van je inschrijving. Je kunt op het
formulier aangeven op welke avond je als hulpouder kunt meelopen.
Je hebt tot uiterlijk vrijdag 18 mei om je inschrijving af te ronden. Je kunt ook dit
jaar betalen via IDEAL.
Je ontvangt de stempelkaart voor je kind(eren) via school enkele dagen voor de
avondvierdaagse.
Bewaar deze goed, de kaart moet elke dag afgestempeld worden.
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School T-shirts
Ook dit jaar kun je t-shirts met Oase-logo bestellen. Je kunt tot uiterlijk vrijdag 18
mei je bestelling via email sturen naar britta.voorburg@gmail.com. Vul daarbij de
onderstaande gegevens in
voor-/achternaam kind
groep
maat (houd rekening met gecombineerde maten)
In de volgende nieuwsbrief ontvang je informatie waar en wanneer je de t-shirts op
school op kunt halen. Ook wordt dan de definitieve prijs bekend (afhankelijk van het
aantal bestelde t-shirts zal de prijs tussen 10 en 13 euro liggen).
Hulpouders:
Jij kent je eigen kind het beste. Ook zijn of haar vriendjes en vriendinnetjes. Daarom
zoeken wij van elke groep één of meerdere ouders die ons willen helpen de
groepsindeling voor de kinderen en mee-loopouders van de desbetreffende klas te
maken. Wil je graag helpen? Stuur dan een e-mail naar britta.voorburg@gmail.com.

Verkeersregelaars en vrijwilligers gezocht!
Tijdens de vier avonden hebben wij ouders nodig die het verkeer willen regelen.
Per avond hebben we er zeker 45 verkeersregelaars nodig. Help mee! De
verkeersregelaars zijn niet alleen heel hard nodig voor de
veiligheid, maar het is ook gewoon erg leuk om tijdens
deze avonden het verkeer te mogen regelen voor al onze
jonge wandelaars.
Als verkeersregelaar volg je verplicht een korte online
cursus. Via internet, dus op het moment dat het je uitkomt
en waar je maar wilt. De cursus duurt een half uur.
Daarnaast zoeken wij vrijwilligers die mee willen helpen met het op- en afbouwen van
het terrein en de fietsrekken.
Verkeersregelaar op vrijwilliger worden? Geef je op via britta.voorburg@gmail.com of
via het aanmeldformulier op de website www.avondvierdaagse-leidscherijn.nl. Elke
hulp is welkom, ook als je maar één avond beschikbaar bent.
Het bestuur van avondvierdaagse Leidsche Rijn zoekt versterking!
Lijkt het je leuk mee te helpen bij het organiseren van dit grootse en feestelijke
wandelevenement voor 2000 wandelaars? Het bestuur van de Avondvierdaagse
Leidsche Rijn is op zoek naar versterking! Zin om mee te denken en te helpen? Of
wil je weten wat het inhoudt? Laat het weten via info@avondvierdaagseleidscherijn.nl. Dan wordt er contact met je opgenomen.
Social Media:
Je kunt alle informatie ook vinden op de website van de avondvierdaagse:
www.avondvierdaagse-leidscherijn.nl
Of volg de avondvierdaagse via de Facebook pagina van Avondvierdaagse Leidsche
Rijn of via Twitter #a4dlr.

Basisschool De Oase
Belcampostraat 9, 3544 NE Utrecht. Telefoon 06-38076166
Rekening/ IBAN nummer ouderbijdrage en schoolreisje: NL56RABO0306975432
t.n.v. St. PCOU te Utrecht

Verdere vragen
Voor verdere vragen kun je terecht bij Britta Voorburg (britta.voorburg@gmail.com).
Alvast bedankt,
Het Avondvierdaagse team

Hulp schoolreis groep 5, 6 en 7
Op woensdag 16 mei gaan de groepen 5, 6 en 7 op schoolreisje. Groep 5 en 6 gaan
naar Drievliet en groep 7 naar de Efteling! Wij kunnen daarbij uw hulp goed
gebruiken. Wie wil er met ons mee op schoolreisje? U kunt zich via Social schools bij
de groep van uw zoon of dochter aanmelden.
Als er teveel aanmeldingen zijn zal er worden geloot. Er wordt voorrang verleend aan
ouders die vorig jaar niet zijn mee geweest. U kunt zich tot 16 april opgeven. Als u
mee gaat krijgt u een week van tevoren een mail met verdere informatie en wat er die
dag van u verwacht wordt.
De laatste informatie over deze dag en over het schoolreisje van de groepen 3 en 4
krijgt u later bericht in de nieuwsbrief van 16 april. De ouders van groep 3 en 4
moeten dus nog even wachten met de aanmelding.
Met vriendelijke groet,
De schoolreiscommissie

Het goede doel: Handje Helpen
De afgelopen 2 weken hebben weer veel geld opgebracht voor het goede doel. Dit
ondanks de vrije dagen! Er is € 44,- gespaard.
De totale opbrengst tot nu toe is:
€ 453,45,-.
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