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Nieuws van de directeur
De herfstvakantie is voorbij en het wordt eindelijk wat kouder en regenachtiger. In de
meeste klassen loopt het allemaal prima en zijn de kinderen in een stimulerende en
prettige sfeer aan het leren.
Soms loopt het nog niet zoals gehoopt en is school met bepaalde kinderen en hun
ouders in gesprek om dit te ondersteunen. Meestal neemt de leerkracht hiervoor het
initiatief. Omdat er vaak een zorgvraag is, zal de intern begeleider van de betreffende
klas aansluiten bij zo’n gesprek. Het kan ook zijn dat de bouwcoördinator hierbij
aanwezig is.
Het initiatief kan ook van de ouders komen. Daarbij is het goed te melden dat in
eerste instantie contact met de groepsleerkracht(en) gezocht wordt. U kunt de
leerkracht benaderen voor een gesprek na schooltijd. Dit kan mondeling of per mail.
We hechten veel waarde aan een persoonlijk gesprek. Inhoudelijke reacties via de
mail proberen we te vermijden.
Direct doorschakelen naar de intern begeleider, bouwcoördinator of zelfs de directeur
is natuurlijk niet de bedoeling. Zij zullen u weer terugverwijzen naar de
groepsleerkracht.

Ouderbijdrage & schoolreisgeld
Ook dit schooljaar organiseren wij (vaak in samenwerking met de Ouderraad) weer
verschillende leuke, leerzame en extra activiteiten. Voor dergelijke activiteiten is
vanuit de overheid vaak geen of een te klein budget. U kunt dan denken aan:
museum- en theaterbezoek, vieringen zoals Kerst, Kinderboekenweek, Sinterklaas,
Pasen, schoolontbijt, voorstellingen voor de ouders, extra voorzieningen om het
buiten spelen aantrekkelijk te maken en de schoolreisjes! Dankzij de vrijwillige
ouderbijdrage zijn wij als school in staat uw kinderen deze activiteiten aan te bieden.
Hoogte ouderbijdrage
Voor het schooljaar 2018-2019 kunnen we de hoogte van de bijdrage ongewijzigd
laten t.o.v. de laatste jaren!
Ouderbijdrage 2018/ 2019: € 40,- per leerling
Schoolreisgeld 2018/ 2019: € 25,- per leerling.
De ouderbijdrage betreft een vrijwillige bijdrage. Voor het schoolreisgeld wordt een
aparte bijdrage gevraagd van € 25, -. Dit bedrag dient verplicht betaald te worden
voor elk kind dat meegaat of intussen is mee gegaan met het schoolreisje!
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Hoe wordt de ouderbijdrage besteed?
De ouderbijdrage is als volgt begroot:
Kunst en Cultuur – excursies, activiteiten en voorstellingen
Beweegwijs – buiten spelen
Vieringen (kerst, Pasen, Zomerfeest, schoolontbijt etc.
Sinterklaasfeest
Sportactiviteiten
Totaal

€ 15, € 5, € 9, € 4, € 7, € 40, -

Wij willen u langs deze weg vriendelijk verzoeken om de hierboven genoemde
bedragen vóór 1 december 2018 over te maken op ons bankrekeningnummer:
NL56 RABO 0306975432
t.n.v. St. PCOU te Utrecht
o.v.v. ouderbijdrage/ schoolreisgeld Oase 2018/2019 en de naam van uw
kind(eren)
Ouders van kinderen, die vanaf januari 2018 voor het eerst naar De Oase gaan,
vragen wij een bedrag van € 4, - per maand volgens onderstaande tabel:
Uw kind komt naar school in:
Januari 2019
Februari 2019
Maart 2019
April 2019
Mei 2019

Wij vragen een bijdrage van:
€ 24, € 20, € 16, € 12, € 8, -

Op onze website www.basisschooldeoase.nl vindt u een uitgebreide toelichting op de
ouderbijdrage. U gaat naar informatie – schoolgids. Bij de inhoudsopgave klikt u
pagina 39 aan. Daar leest u alle relevante informatie.
Parkeren op privéplaatsen
De parkeerplaatsen op bijgevoegde
foto zijn privéparkeerplaatsen. Wilt u
zo vriendelijk zijn uw auto daar niet
te parkeren bij het halen en brengen
van uw kind(eren).
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De Vreedzame School
Blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’
Algemeen
Volgende week starten we met de lessen van blok 3. In dit
blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te
hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten
mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. De kinderen gaan het volgende leren:
 Wat goed en slecht luisteren is.
 In tweetallen te oefenen om naar elkaar te luisteren.
 De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen.
 Vragen te stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed
begrepen hebt, om zo mogelijk conflicten te voorkomen.
 Dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken.
Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl of natuurlijk langskomen op school.

Eindtijd gymlessen
Om er voor te zorgen dat de kinderen op tijd buiten staan na schooltijd, zullen de
laatste groepen van iedere schooldag 5 minuten eerder stoppen en daardoor ook 5
minuten korten gymles hebben.

Nationaal schoolontbijt
Het is weer tijd voor het allerleukste ontbijt van het jaar! Die dag
begint niet met lezen en rekenen maar met het smeren van brood
en het gekraak van cruesli.
Het nationaal schoolontbijt is vijftien jaar geleden ontstaan uit een maatschappelijk
idee van een aantal bakkers. Dit met het doel om het belang van een goed ontbijt
onder de aandacht te brengen bij kinderen en ouders. Want wisten jullie dat goed
ontbijten, leidt tot betere schoolprestaties en een verhoogde productiviteit? Of dat
een mens zijn energie enkel krijgt door voedsel?
Om 8.15 op vrijdag 9 november start het schoolontbijt op de Oase. Hiervoor hebben
de kinderen bestek, een bord en een beker nodig. Deze mogen vanaf woensdag 7
november worden meegenomen. Ook is het van belang dat de leerkrachten goed op
de hoogte zijn van allergieën, zij ontvangen hier graag een mail over.
Vanaf 12.15 zal in de gang bij deelschool groen gelegenheid zijn om ontbijtwaren op
te halen die over zijn. Schroom daarbij niet om ontbijt mee te nemen voor buren,
vrienden of familie die zelf wat minder te besteden hebben. Zo creëren we niet één
maar twee maatschappelijke ideeën.
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Gevonden voorwerpen
Vanaf dinsdag 13 november tot en met vrijdag 16 november zullen bij de ingang van
de groene deelschool, de gevonden voorwerpen uitgestald liggen. Neem een kijkje of
er nog iets van uw kind(eren) bij ligt. Na volgende week vrijdag gaan de
overgebleven spullen naar een goed doel.

Belangrijke data











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 december Sinterklaasfeest
Woensdag 21 november inloopmoment
Vrijdag 14 december inloopmoment
Woensdag 19 december inloopmoment
Donderdag 20 december kerstdiner
Vrijdag 21 december kerstviering
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