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Belangrijke data:
-

Vrijdag 15 juni: Suikerfeest en studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
Dinsdag 19 t/m vrijdag 21 juni: avondvierdaagse
Woensdag 20 juni: inloop ochtend
Woensdag 27 juni: studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
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Inschrijven rapportgesprekken
Op maandag 25 juni gaan de laatste rapporten van dit schooljaar mee met de
kinderen. Op dinsdag 26 en vrijdag 29 juni is er gelegenheid voor ouders om in een
10-minutengesprek met de leerkracht het rapport te bespreken en het schooljaar af
te sluiten.
In deze periode kunnen ouders zélf aangeven, of ze een gesprek met de leerkracht
op prijs stellen.
Wanneer de leerkracht het zelf belangrijk vindt om de ouders uit te nodigen
(bijvoorbeeld wanneer er sprake is geweest van extra begeleiding van uw kind), dan
ontvangt u vanuit school een uitnodiging. We verwachten dan dat u gehoor zult
geven aan deze oproep.
Vanaf vrijdag 15 juni 12.00 uur staat de gespreksplanner in Social Schools open. U
kunt zich tot en met vrijdag 22 juni 12.00 uur inschrijven.

Resultaten tevredenheidsonderzoek
Voor de meivakantie hebben veel ouders, de kinderen van de groepen 6 t/m 8 en
veel teamleden mee gewerkt aan het tevredenheidsonderzoek. We hebben de
uitslagen.
Kinderen, ouders én leerkrachten waren eensgezind én positief over De Oase. Alle
partijen hebben de school gewaardeerd met een

8,1
Het gemiddelde van alle partijen over alle vragen was een 8,1. De ouders gaven
onze school als rapportcijfer een 8,0 en de leerlingen een 8,2. In het onderzoek
onder de leerlingen zit tevens het door de Inspectie gevraagde onderzoek naar de
veiligheidsbeleving van kinderen op school.
Op de website Scholen op de Kaart kunt u de uitslag terug vinden. Of gebruik
onderstaande link:
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8001/De-Oase/categorie/Waardering
Onder het kopje “beleid” vindt u al onze plannen en documenten ter bevordering van
de veiligheid van de kinderen.
We zijn heel blij met het resultaat!!

Inloop ochtenden
Inloop ochtenden voor de rest van dit schooljaar zijn ingepland op:
 Woensdag 20 juni
 Vrijdag 6 juli
 Woensdag 11 juli
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Opvang zomerfeest
Op vrijdag 13 juli is ons jaarlijkse zomerfeest. U mag die dag uw zoon/dochter om
10.00u ophalen uit de klas. Als u niet in de gelegenheid bent om 10.00u op school te
zijn kunt u dit tot uiterlijk woensdag 4 juli aangeven bij de leerkracht van uw kind.
De school regelt dan in samenwerking met de BSO opvang tot 12.15u. Vanaf 12.15u
verwachten wij dat alle ouders hun eigen kind(eren) weer begeleiden. Op de
kinderen na die op vrijdag naar de BSO gaan.

Samenstelling schoolteam 2018-2019
Voor volgend schooljaar is de personele bezetting nu helemaal bekend. In deze
nieuwsbrief willen we u daar over informeren.
Afscheid
Aan het eind van dit schooljaar zullen we afscheid nemen van enkele teamleden:
 Mirjam van Hattem, leerkracht van de Projectgroep en coördinator van de
middenbouw gaat na 7 jaar Oase na de zomervakantie een nieuwe uitdaging
aan. Zij wordt locatieleidster op een school in Woerden.
 Jan de Jong heeft, na 5 jaar op De Oase gewerkt te hebben, een baan
aangenomen op een andere basisschool waar hij ook een groep 8 onder zijn
hoede krijgt.
 Jolien Blank (groep 6) gaat na de zomervakantie weer aan de slag op haar
vorige school.
 Karlijn van der Meijden heeft langere tijd bij ons ingevallen via de Flexpool in
verschillende groepen. Zij zal na de vakantie niet meer terug komen op De
Oase.
 Het vertrek van Rolanda van Baaren (vakleerkracht handvaardigheid) en Wim
Menke (directeur) was al langer bekend.
We willen Mirjam, Jan, Jolien en Karlijn hartelijk bedanken voor hun inzet en inbreng
op De Oase en wensen hen heel veel succes en een mooie tijd toe in hun werk en
daarbuiten. We zullen hen in het team nog in het zonnetje zetten en bedanken voor
hun bijdrage aan de opbouw van en het onderwijs op De Oase.

Andere factoren
Behalve het vertrek van enkele collega’s zijn er nog meer factoren van invloed op de
samenstelling van het team:
 Er komt 1 klas bij: groep 8 blauwe deelschool. Dit is de allerlaatste groep die
erbij komt. De school is nu volgroeid!
 Evianne Streng gaat met zwangerschapsverlof. Wij verwachten haar eind van
het kalenderjaar 2018 weer terug voor 3 dagen per week.
 Enkele collega’s krijgen extra taken op school en/of gaan iets minder uren per
week werken. We zullen niet alle mutaties hier vermelden, maar maken een
uitzondering voor Renske van Vliet. Zij is met ingang van het nieuwe
schooljaar de coördinator van de groepen 1/2. Renske, gefeliciteerd met je
benoeming!
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Nieuwe teamleden
Bovenstaande heeft geleid tot het ontstaan van vacature ruimte op onze school.
Ondanks de berichten over personeelstekort in het onderwijs (vooral de grote steden)
is het ons gelukkig gelukt om alle vacatures te vervullen.
De nieuwe teamleden zijn:
 Judith van Bemmel (groep 1/2 fulltime)
 Miranda van der Haar (groep 1/2, 3 dagen)
 Alice Lanfermeijer (groep 1/2, fulltime)
 Sanne de Ruijter (een oude bekende van ons! Zij gaat wisselende groepen
begeleiden als vast vervangster voor 4 dagen per week)
 Karenlise Weeda (groep 6, 3 dagen per week)
 Martijn van Geelen (groep 7 fulltime)
 Anouk Louwes (groep 8; 2 dagen per week)
 Els Rus (groep 8, fulltime)
 Saskia Spanjersberg (vakleerkracht beeldende vorming; 4 dagen per week)
 Amber Brandsen (vakleerkracht gymnastiek, elke dag enkele uren)
 Bryan Burgerhout: Bryan werkt al jarenlang vanuit Beweegwijs voor onze
school. Bryan gaat een combinatie functie vervullen: het aansturen van
Beweegwijs en het begeleiden van de kinderen in de pauzes en
gebouwbeheer en onderhoud van de school.
We zijn heel blij met de komst van dit talentvolle elftal!
Nieuwe directeur:
Begin volgende week zullen alle teamleden en de ouders geïnformeerd worden over
de benoeming van de nieuwe directeur. Er ís een directeur benoemd per 1 augustus
2018, dat is alvast goed nieuws. Het bestuur zal de ouders hier verder over
informeren.
Onderwijs assistenten:
Dankzij de maatregelen van de regering om extra geld vrij te maken voor werkdruk
vermindering op de basisscholen, hebben wij meerdere onderwijs assistenten en
leraren ondersteuners kunnen benoemen. We gaan in het team nog bespreken hoe
we deze nieuwe teamleden gaan inzetten. In de volgende nieuwsbrief zullen wij de
nieuwe teamleden en in welke groepen zij gaan ondersteunen bekend maken.

Groepsverdeling 2018-2019
In de bijlage vindt u welke leerkracht(en) welke groep zullen begeleiden in het
nieuwe schooljaar. Bovendien vindt u daar de overige functies en bijbehorende
namen.
De ouders van de kinderen die van groep 2 naar groep 3 gaan, krijgen binnenkort de
indeling van kinderen voor de groepen 3.
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Vakantierooster
Maandag zal in de MR door de ouders een akkoord gegeven worden op het
vakantierooster (inclusief studiedagen) voor het nieuwe schooljaar. We proberen het
definitieve rooster dinsdag naar te mailen via Social Schools!

Logopedie: groepen 2
Binnenkort komt de logopediste van de Jeugdgezondsheidszorg van de Gemeente
Utrecht op school. Zij heet Annemieke Jöris en screent de kinderen van groep 2 op
spreken en luisteren. Als uw kind na de screening verder onderzoek of een
behandeling nodig heeft, krijgt u daar een brief over. Als alles goed is, krijgt u geen
brief.
Annemieke Jöris komt langs op:
Woensdag 20 juni 2018
Donderdag 21 juni 2018
Vrijdag 22 juni 2018
Maandag 25 juni 2018
Dinsdag 26 juni 2018
Donderdag 28 juni 2018
Er heeft een kleine wijziging plaatsgevonden i.v.m. een dubbele boeking in de
agenda van de logopediste. Ze komt vanaf 20 juni en de laatste dag is 28 juni.
Ouders van kinderen in groep 2 hebben allemaal een brief gekregen met daarin de
uitleg over de screening. Op de achterkant staat een antwoordstrook die u weer kunt
inleveren bij de leerkracht van uw kind. Als u geen toestemming geeft, wordt uw kind
niet gescreend.

Het goede doel:

Handje Helpen

De afgelopen weken
weer heel veel geld
Helpen. Er is € 39,00

hebben de jarige kinderen
gegeven aan Handje
gespaard.

De totale opbrengst is nu
€ 448,45,-.

We wensen alle ouders en kinderen die het Suikerfeest vieren een mooi en gezellig feest toe!
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