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Belangrijke data:
-

21 maart:
23 maart:
28 maart:

schoolvoetbal groep 7 en 8 meisjes
meesters en juffendag
schoolvoetbal groep 7 en 8 jongens

-

Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april: vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen

-

04 april:

Oase schaaktoernooi

Inloop:
-

29 maart – 08.05 uur
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Schoolschaaktoernooi
Woensdag 4 april wordt het jaarlijkse Oase schoolschaaktoernooi weer gespeeld.
Ben je minimaal 8 jaar, kun je schaken en ben je in voor een ‘battle’, meld je dan nu
aan.
Het toernooi start direct na schooltijd om 14.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. Het is
niet erg als je nog niet alle regels kent.
Inschrijven kan tot 28 maart via onderstaande link. Wees er snel bij want er is maar
plek voor 24 deelnemers.
Met vriendelijke groeten,
De schaakouders van de Oase.
Klik op de link om je aan te melden:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSICb600Zpaza2QDzyR2hEGznjs
PtwN2l9wVfPlGQFe8dzag/viewform

Pasen
Donderdag 29 maart vieren wij Pasen op school.
In alle klassen wordt in de dagen voorafgaand
aan het paasfeest het paasverhaal voorgelezen
uit de kinderbijbel. Iedere klas is gekoppeld aan
een andere klas. De viering wordt in een van de
klassen gevierd. De kinderen zingen dan
paasliedjes, horen het verhaal nog een keer en
doen een activiteit met paaseieren. Daarnaast wordt er die dag een zintuigenspel in
de eigen groep gedaan. Hierbij gaan de kinderen aan de hand van het paasverhaal
hun zintuigen gebruiken.
We wensen u vrolijke paasdagen!
Met vriendelijke groet,
De paascommissie

Sportdag kleuters 2018
De sportdag/koningsspelen voor de kleutergroepen komen er al bijna aan! Dit jaar
zal de sportdag plaatsvinden op vrijdag 20 april.
We zoeken daarvoor hulpouders die de hele ochtend willen begeleiden, dus van 8:15
tot12:15. De dag zal bestaan uit twee rondes, in één ronde gaat u een groepje uit de
klas van uw kind begeleiden en één ronde wordt u spelbegeleider bij een van de
onderdelen. Halverwege de dag vindt er dus een wisseling plaats.
Op 26 maart kunt u op Social Schools aangeven of u kunt helpen.
Het draaiboek voor de dag en wat de bedoeling is volgt zo gauw we weten welke
ouders er komen. Ook wordt alles vooraf nog doorgesproken door meester Kes.
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We hopen op genoeg hulpouders en op een sportieve dag!
Groetjes,
De Sportdagcommissie

Juffen en meesters dag
Herinnering!
Het is al bijna vrijdag 23 maart, de feestdag voor al onze juffen en meesters.
Heb je al een mooi kunstwerk gemaakt voor jouw juf of meester en kom je ook
verkleed als jouw lievelingsdier?
Gym gaat niet door deze dag
Namens de oudercommissie,
Marloes V en Inge

Het goede doel: Handje Helpen
De afgelopen weken hebben de jarige kinderen weer heel veel geld gegeven aan
Handje Helpen. Er is € 41,05 gespaard.
De totale opbrengst is nu
€ 409,45,-.
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Beste ouders van De Oase,
Om maar met de deur in huis te vallen: aan het eind van dit schooljaar zullen
Rolanda (mijn vrouw en vakleerkracht beeldende vorming) en ik allebei afscheid
nemen van De Oase. Wij gaan “met vervroegd pensioen” of, zoals we zelf zeggen:
we gaan ons leven een andere, hopelijk nóg mooiere invulling geven.
We hebben de afgelopen 8 jaar met veel plezier en enthousiasme gewerkt aan de
opbouw van De Oase. Vooral de fase van de nieuwbouw was een hectische en
spannende tijd. Dat het schoolgebouw zo mooi is geworden en dat alles in de praktijk
werkt zoals we gehoopt hadden, is een mooi resultaat.
De school zal volgend schooljaar haar maximale grootte bereikt hebben en komt
daarmee in een meer stabiele fase. Voor ons een goed moment om deze periode in
ons leven af te sluiten.
We hebben het geluk, dat we allebei nog gezond en fit zijn, zodat we hopelijk nog
lang kunnen genieten van nieuwe dingen in ons leven. We hebben vorig jaar een
leuke camper gekocht, waarmee we de komende jaren lange (en héél lange) reizen
willen gaan maken. De wereld ontdekken, te beginnen in Europa, lijkt ons echt
fantastisch.
Daarnaast hebben wij nog veel activiteiten die we graag ondernemen, maar waar we
de laatste jaren nauwelijks aan toe kwamen: Rolanda is beeldend kunstenaar en
hoopt daar nu tijd voor vrij te kunnen maken, zelf wil ik weer gaan schrijven.
Daarnaast hebben we veel hobby’s en willen we ook graag nog iets betekenen voor
mensen of instellingen, die onze hulp kunnen gebruiken. Er is genoeg te doen dus!
We zijn blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan de opbouw van De
Oase. We kijken terug op een mooie tijd, waarin we met iedereen, kinderen,
leerkrachten en ouders, altijd een goed contact hebben gehad.
We verheugen ons nu op de nabije toekomst.
Vanmiddag krijgt u een brief van het bestuur, waarin mijn vertrek wordt
aangekondigd. Dat is bij het vertrek van een directeur gebruikelijk. Wij wilden u
graag, voor u deze brief zou ontvangen, met deze brief op de hoogte brengen van
het vertrek van ons beiden.
We hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

We spreken elkaar de komende maanden vást nog wel eens!
Met vriendelijke groet,
Rolanda en Wim.
Deze brief is afgelopen maandag via Social Schools en Parnassys verstuurd naar alle ouders van De
Oase.
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