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Nieuws van de directeur:
Het is mooi om te zien hoe de eerste fase van het schooljaar verloopt; het wennen
aan een nieuwe juf of meester, afspraken maken, bewust werken aan de
groepssfeer. We noemen het ook wel de “gouden weken”. Een veilige en rustige
sfeer is een voorwaarde om het hele jaar optimaal te kunnen leren. Niet alle kinderen
zijn gelijk; gelukkig maar. De een wiebelt wat meer, de ander heeft extra uitleg nodig.
Begripvol doen de teamleden elke dag hun best om dit alles in goede banen te
leiden. Ik zie een topteam met betrokken en capabele leerkrachten en
ondersteuners.
Buiten op het plein vind ik het erg onrustig met de fietsen. Met de gemeente ga ik in
gesprek. Mogelijk kunnen we iets bereiken. Voor nu is het in ieder geval belangrijk
dat er niet gefietst wordt op het plein; liever ook niet op de stoep voor het
schoolplein. Wilt u als ouder dit aankaarten bij de kinderen? Na schooltijd klimmen er
ook (kleine) kinderen op de grote stenen trap. Dat is erg gevaarlijk en dus niet de
bedoeling. Deze of komende week komt Heras de gaten in het hek maken. Later in
het najaar hopen we de beplanting bij de hekken aan te kunnen vullen.
De nieuwsbrief verzenden we vanaf dit schooljaar ongeveer 1 keer per maand. Deze
zal meestal net voor het begin van een maand verstuurd worden.

Het goede doel 2018-2019: Stichting Hartekind
Dit schooljaar halen we geld op voor Stichting Hartekind. Elk jaar worden er 1.500
kinderen in Nederland geboren met een hartafwijking. Ongeveer twee-derde van
deze kinderen moet vlak na hun geboorte een openhartoperatie of hartkatheterisatie
ondergaan om te overleven. Zo’n operatie is voor een kinderhart nog niet normaal.
Door middel van onderzoek kunnen artsen complicaties, restafwijkingen,
hartritmestoornissen, hartfalen, hersenschade en ontwikkelingsproblemen veel beter
leren begrijpen, behandelen en voorkomen. Stichting Hartekind haalt geld op voor
het onderzoek naar de gevolgen van hartafwijkingen.
Een van de onderzoeken dat wordt gesteund door Stichting Hartekind is het
VELOCITY onderzoek. Dit is een onderzoek naar twee soorten hartafwijkingen. Ze
doen onderzoek naar patiënten met een 1-kamer circulatie en patiënten met een
transpositie van de grote aders. Door middel van dit onderzoek wordt geprobeerd de
overlevingskansen te vergroten en de dagelijkse kwaliteit van leven voor deze
Hartekinderen te verbeteren.
Vorig jaar is Niek (het zoontje van juf Cheyenne) geboren met een transpositie van
de grote aders. Daarom willen wij ook graag een steentje bijdragen voor dit
onderzoek.
Bij verjaardagen van uw kind(eren) kunt u een steentje bijdragen in de vorm van een
donatie voor dit goede doel. Voorheen mochten de kinderen de donatie bij de
directeur brengen. Vanaf vandaag willen wij graag dat ze de donatie bij hun eigen
leerkracht inleveren. Alvast bedankt voor uw bijdrage!
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Toetsen groep 1-2
Vanaf dit schooljaar worden er geen Citotoetsen meer afgenomen in groep 1-2. Er
waren al langer twijfels over de afname van deze toetsen en nu blijkt dat zowel de
PCOU, de inspectie en de overheid het niet meer nodig vinden om de toetsen af te
nemen hebben we besloten ermee te stoppen.
De kinderen worden gevolgd door middel van KIJK! en enkele korte toetsen van het
protocol leesproblemen en dyslexie. Kinderen die uitvallen op deze toetsen krijgen
een extra taalimpuls d.m.v. de voorschotbenadering. De toetsen uit dit protocol
blijken in vele gevallen een belangrijke voorspeller te zijn voor de latere
leesontwikkeling. Dit in tegenstelling tot de resultaten van de Citotoetsen (eigen
ervaring).
In onderstaande bron van de rijksoverheid is te lezen dat kleuters zich voornamelijk
spelenderwijs en in sprongen ontwikkelen. Het afnemen van toetsen past hier niet bij.
Mochten er vragen zijn over dit onderwerp, dan kunt u terecht bij de intern begeleider
van groep 1/2: Ingrid Keuning (i.keuning@basisschooldeoase.nl).
Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/06/geen-toetsen-meer-voorkleuters
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toetsen-in-po/vraag-en-antwoord/zijnscholen-verplicht-om-de-ontwikkeling-van-kleuters-te-volgen-door-toetsen-af-tenemen

Kinderboekenweek
Van 3 oktober tot en met 12 oktober is het Kinderboekenweek met als thema
‘vriendschap’. We starten op 3 oktober om 8.15 in het klaslokaal. Om half 9 gaan de
kinderen met hun leerkracht naar buiten voor de opening op het plein. Kinderen
mogen deze dag verkleed komen als iets of iemand waar ze van houden.
Bijvoorbeeld een beroep, een bekend persoon of een sport(er). In de rest van de
week zullen we dagelijks aandacht besteden aan het thema van de
Kinderboekenweek.
Op vrijdag 12 oktober organiseren wij als onderdeel van de Kinderboekenweek met
thema “Vriendschap” een Kinderboeken Ruilmarkt. De Ruilmarkt is in de
kleuterspeelzaal (Paarse deelschool) van 12.15 – 13.00 uur. Alle kinderen zijn van
harte welkom!
Kinderen mogen maximaal 10 boeken meenemen om te ruilen. De speelzaal zal in 3
delen worden verdeeld: groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8. Alle kinderen mogen
rondlopen en ruilen waar ze willen.
Ook met de boeken van de zwerfkasten kan in de kleuterspeelzaal geruild worden.
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Heeft u boeken over en wilt u deze doneren, dan zijn ze van harte welkom!
De Oudercommissie is aanwezig, het zou echter fijn zijn als u als ouder het ruilen
van uw eigen kind begeleidt.
Met vriendelijke groet,
De Kinderboekenweekcommissie

Sinterklaas
Het lijkt nog ver weg, maar binnenkort is het alweer
Sinterklaas. We hebben alvast een aantal belangrijke data
te melden. Ook dit jaar mogen de kinderen hun schoen
zetten. Dit doen we op woensdag 28 november.
De groepen 1 t/m 4 krijgen op 5 december een cadeautje
van de sint. Binnenkort zal er een oproep verschijnen
waarin gevraagd wordt om hulp bij het inpakken van de
cadeaus.
De groepen 5 t/m 8 gaan lootjes trekken. Op 9 november
krijgen de kinderen de lootjes mee naar huis. Op 16
november worden er lootjes getrokken in de groepen. Op 30 november moeten de
kinderen de surprises (met gedichten) mee naar school nemen.
Cadeaus voor 5 december (groepen 1 t/m 4)
Op 5 december krijgen de leerlingen uit de groepen 1 t/m
4 een cadeautje van Sinterklaas. U kunt als ouder zelf
aangeven welk cadeau uw kind krijgt. Maandag 8
oktober t/m donderdag 11 oktober kunt u dit doen in de
teamkamer van 08.05 tot 8.30. U kunt hiervoor kiezen uit
de cadeaus op de poster die in de teamkamer komt te
hangen. Vervolgens schrijft u het nummer van het
cadeau achter de naam van uw kind op de lijst.
Sinterklaas zorgt er dan voor dat elk kind het gewenste cadeau krijgt.
Met vriendelijke groet,
De sinterklaascommissie

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

Intern begeleiders
Met ingang van 24 september 2018 is Cindy terug van zwangerschapsverlof. We
hebben gekozen voor een nieuwe verdeling wat betreft de interne begeleiding op
school. Hierdoor kunnen kinderen beter gevolgd worden en is meer collegiaal leren
mogelijk. Hieronder kunt u vinden wie verantwoordelijk is voor welke groep en wie
welke dag aanwezig is
Naam
Ingrid Keuning

Groep
Groep 1/2

Deelschool
Alle deelscholen

Cindy Gelhard

Groep 3 t/m 8 Groene deelschool

Marianne Scholten

Groep 3 t/m 8 Paarse deelschool

Ilze Streppel

Groep 3 t/m 8 Blauwe deelschool

IB werkdagen
Maandag, dinsdag
& vrijdag
Maandag, dinsdag
& donderdag *
Maandag, dinsdag
& donderdag *
Dinsdag, woensdag
& donderdag

* Cindy en Marianne werken op donderdag in de oneven weken als intern begeleider.
E-mailadressen:
Ingrid: i.keuning@basisschooldeoase.nl
Marianne: m.scholten@basisschooldeoase.nl
Ilze: i.streppel@basisschooldeoase.nl
Cindy: c.gelhard@basisschooldeoase.nl
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De Vreedzame School
In de eerste weken van het schooljaar hebben we gewerkt aan blok 1 ‘We horen bij
elkaar’. Binnen dit thema hebben de kinderen dingen geleerd over de sfeer in de
groep, regels en afspraken, eigen mening en over verantwoordelijkheden.
Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’
We gaan nu verder met blok 2. Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken,
komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat
conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Het doel van de lessen in
dit blok is kinderen te leren om op een op een positieve manier met conflicten om te
gaan. Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen
met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8
leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET
UIT.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl of natuurlijk langskomen op school.

Ouders/verzorgers mee naar boven
We willen aan het begin van het schooljaar graag uw aandacht vestigen op het te
laat komen; of liever gezegd: het op tijd op school komen.
We willen om 8.15 uur met de lessen beginnen. De deuren gaan om 8.05 uur open,
dus we verzoeken alle ouders dringend om hun kind(eren) op tijd naar school te
brengen en voor 8.15 uur het klaslokaal te verlaten, zodat de lessen kunnen
beginnen.
We herinneren u nog aan onder staande afspraken:
• Kleuters mogen tot in de klas begeleidt worden door een ouder/verzorger.
• De kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie begeleidt worden tot in de
klas door een ouder/verzorger. Na de herfstvakantie kunnen de kinderen zelfstandig
naar boven. Ouders/verzorgers kunnen beneden afscheid nemen van hun kind.
• Kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan alleen naar boven. De ouders/verzorger
gaan dus niet meer mee!
Ongeveer twee keer per maand stellen we alle ouders in de gelegenheid om tussen
8.05 uur en 8.15 uur even met hun kind mee de klas in te lopen. Dit geldt dus ook (en
vooral) voor de groepen 3 en hoger. Soms komt voor een bepaalde klas de dag niet
zo goed uit, maar niet getreurd: dan is er al weer snel een nieuwe kans!
Komende periode bent u welkom op:
-

Vrij 12-10
Woe 17-10
Vrij 02-11
Woe 21-11
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Belangrijke data








Woensdag 3 oktober start van de Kinderboekenweek: 8.15-8.30 uur. Als
ouders/verzorgers kunt u meekijken vanaf achter het hek.
Vrijdag 12 oktober afsluiting Kinderboekenweek: boekenruilmarkt van 12.1513.00 uur.
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.
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