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Nieuws van de nieuwe directeur
Rond de meivakantie van dit jaar werd de vacature voor directeur op De Oase
bekend gemaakt. De grootte van de school sprak mij daarbij aan. Enerzijds is het
complex en heel veelzijdig wat voor mij uitdagend is. Anderzijds zijn er ook veel
mogelijkheden voor allerlei extra’s zoals vakleerkrachten en interne expertise
waarmee we voor de kinderen passend onderwijs kunnen bieden.
Twee andere zaken zorgen ervoor dat ik destijds heb gesolliciteerd. De Oase maakt
deel uit van de stichting PCOU. Binnen deze stichting worden scholen echt goed
ondersteund door het Bureau Service en Advies en werken scholen onderling samen
in kleinere units. Zo valt De Oase onder de unit met De Boomgaard, De 2 e
Marnixschool en IKC Leeuwensteyn, Daarnaast lag en ligt er een mooie opdracht:
het behouden en verder uitbouwen van de onderwijskwaliteit, het ontwikkelen van
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een onderscheidende visie én het versterken van de samenhang en samenwerking
binnen de school.
Het feit dat ik mij via dit bericht tot u als ouder richt, betekent dat ik gesolliciteerd heb,
het bestuur mij aangenomen heeft en ik samen met de leerkrachten, leerlingen en
ouders nu verder mag werken aan het onderwijs op De Oase.
Om u een beeld te geven van wie ik ben, wil ik kort wat vertellen over mijn
achtergrond. Opgegroeid in het mooie Sint Oedenrode (Noord Brabant) ben ik na
mijn opleiding tot docent gymnastiek gaan werken in Amsterdam. Daar gaf ik naast
gymnastiek ook jarenlang tennisles. Rond mijn 30e (ik ben nu 46 jaar oud) zijn mijn
vrouw en ik verhuisd naar de wijk Terwijde, waar ook onze zonen (Wessel 2004 en
Melle 2007) geboren werden, volgde ik de opleiding tot leerkracht basisonderwijs en
heb daarna ongeveer 7 jaar lesgegeven, waaronder bij de Twaalfruiter in
Vleuterweide. In 2009 werd ik directeur bij de Utrechtse Schoolvereniging en de
laatste drie jaar heb ik gewerkt als meerschools directeur bij een stichting in ’t Gooi.
Nu ben ik dus ongeveer twee weken bij De Oase en het bevalt me ontzettend goed.
In de laatste week van de vakantie ben ik dagelijks op school geweest. Daar trof ik al
mijn nieuwe collega’s die bezig waren hun klassen piekfijn in orde te maken. Op de
laatste vrijdag van de vakantie hebben we met z’n allen nog pitch & putt gespeeld in
Kamerik. Daarbij waren ook de bijna 20 (!) nieuwe collega’s aanwezig. Naast een
nieuwe vakleerkracht beeldende vorming en diverse groepsleerkrachten, zijn er nu
ook meerdere onderwijsassistenten werkzaam op onze school. Dit dankzij de gelden
die minister Slob beschikbaar stelt voor werkdrukvermindering.
In de eerste twee weken heb ik heel veel indrukken opgedaan en was het erg druk.
Vandaar dat bijvoorbeeld deze nieuwsbrief iets langer op zich liet wachten dan
andere jaren. De kinderen op deze school zijn heel behulpzaam, open en lief voor
elkaar. Het is een mooie mix van kinderen met een verschillende achtergrond.
Ik meen oprecht dat er een fantastisch team van leerkrachten staat dat professioneel
en zorgzaam werkt. Met veel ouders heb ik ’s morgens (in een van de gangen) of ’s
middags (na schooltijd op het plein) al een praatje gemaakt. In de komende tijd zult u
mij vast een keer treffen.

Groet,
Bas van der Zanden
Directeur De Oase
b.vanderzanden@basisschooldeoase.nl
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Personeel
Binnen het MT zijn er ook enkele veranderingen. Ilze Streppel is gestopt als adjunct
directeur en werkt nu alleen nog als IB-er. Daarnaast is juf Mirjam elders gaan
werken, waardoor zij ook haar taak als bouwcoördinator heeft neergelegd.
Voorlopig is juf Renske coördinator van groep 1 t/m 3 en juf Hanna coördinator van
groep 4 t/m 8. Rond de herfstvakantie willen we het managementteam weer
compleet hebben.

De Vreedzame school
Algemeen
De Oase werkt met De Vreedzame School. Met dit programma
leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te
gaan. De kinderen leren op een democratische manier
beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan
de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet
alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar
zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
Blok 1: We horen bij elkaar
Tijdens blok 1 staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast
de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken
over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het
ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een
groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat
hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze
elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over
opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een
aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo
goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er
bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker
is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander
krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn
mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de
mening van anderen. Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de
eerste twee weken iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken
hebben de kinderen iedere week één les.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl of natuurlijk langskomen op school.

Ziek melden / buikgriep
Is uw kind ziek? Dan graag een telefoontje of een mailtje naar school. Het liefst vóór
schooltijd. 030-6705453 of ziekmelding@basisschooldeoase.nl
Graag de naam van uw kind en de naam van de groepsleerkracht vermelden.
Op dit moment heerst er buikgriep op school. Daarom vragen wij om uw kind thuis te
houden, wanneer uw kind bijbehorende verschijnselen vertoont.
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Onze stichting heeft als ambitie de samenwerking tussen scholen versterken,
vandaar dat we sinds een aantal maanden samenwerken in units. Binnen ons unit
wordt er een nieuwe school ontwikkeld: kindcentrum Leeuwesteyn
(www.kcleeuwesteyn.nl ). De Oase biedt als partnerschool plek aan de eerste
leerlingen van deze nieuwe school. Zij krijgen een plek in de groep bij juf Kim. Er
wordt een ervaren leerkracht aan de groep gekoppeld, zodat zij extra handen hebben
in de klas. De nieuwe leerkracht heet Suzanne Bisschop en heeft ruime ervaring als
groepsleerkracht op een andere PCOU school. Naar verwachting betrekken onze
collega’s van KC Leeuwesteyn vanaf januari hun eigen tijdelijke voorziening. Tot die
tijd heten wij onze collega’s en kinderen van harte welkom op onze school.

Oproepje van juf Saskia van het Atelier:
De lessen beeldende vorming zijn weer begonnen en de voorraad kosteloos
materiaal is al aardig aan het slinken! Daarom een vriendelijk verzoekje van mij aan
alle ouders/verzorgers/kinderen. Zouden jullie willen helpen mijn voorraad weer aan
te vullen met: w.c. rolletjes, doosjes, shampooflesjes, knoopjes, kurken, dopjes,
eierdozen en al het andere materiaal waarvan jullie denken dat ik er heel blij van
word? Het materiaal kan 's ochtends of 's middags bij het Atelier worden ingeleverd.
Alvast heel veel dank!

Contactpersoon
Loes van Hoogstraten en Bonny van der Linden zijn het aanspreekpunt voor ouders,
leerlingen en medewerkers die een klacht hebben over de school (situatie).
De contactpersoon:
 is het aanspreekpunt waar de klager contact mee legt;
 zorgt ervoor dat de klacht volgens de correcte klachtenroutes wordt
behandeld;
 brengt de klager in contact met de functionaris
die de klacht kan wegnemen.
 Neemt, indien nodig, contact op met de
vertrouwenspersoon die de klager tijdens de
behandeling van de klacht begeleidt en
adviseert;
 De contactpersoon is dus niet iemand die de
klacht kan oplossen, maar een gids voor de
klager.
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Loes van Hoogstraten (woe, do, vrij) en Bonny van der Linden: (ma, di, woe, vrij). U
kunt mailen naar: contactpersoon@basisschooldeoase.nl

Inloopmomenten tot de kerstvakantie:
Woe 12-09
Vrijd 28-09
Vrijd 12-10
Woe 17-10
Vrijd 02-11
Woe 21-11
Vrijd 14-12
Woe 19-12

Belangrijke data:












Vrijdag 21 september sportdag groepen 3-5
Vrijdag 28 september sportdag groepen 6-8
Woensdag 3 oktober start Kinderboekenweek en vrijdag 12 oktober de
afsluiting
Vrijdag 19 oktober Studiedag 1 alle leerlingen vrijdag
Vrijdag 9 november Schoolontbijt
Dinsdag 13 november 10 minuten gesprekken middag en avond
Woensdag 14 november Studiedag 2 alle leerlingen vrij
Vrijdag 16 november 10 minutengesprekken middag
Woensdag 5 dec Sinterklaasfeest
Donderdag 20 december kerstdiner
Vrijdag 21 december kerstviering
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