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Van de directeur
De eerste schoolweek na de voorjaarsvakantie zijn we voortvarend begonnen. De
rapporten zijn afgerond en meegeven en de rapportgesprekken voorbereid. We
hebben er weer zin in!
Terugkoppeling studiedagen
Afgelopen maandag was er direct een studiedag waarbij we, net als bij de vorige
studiedag net voor de vakantie, spraken over de ontwikkeling van het onderwijs op
De Oase. Het startpunt daarbij is dat we gewoon een goede school zijn en daar zijn
we trots op. Daarnaast heerst er een prettige sfeer in de klassen en voelen de
kinderen zich fijn en veilig. Dit willen we allemaal behouden.
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Vanuit dit prettige standpunt zijn we gestart. We willen als school wat meer “kleur
bekennen”, wat meer onderscheidend te zijn. Wat willen we de kinderen met name
meegeven in de acht jaar op De Oase? Welke dingen vinden we belangrijk? Welke
visiewoorden horen daarbij? De drie woorden die hierbij expliciet naar voren kwamen
zijn: samenwerking, zelfstandigheid en eigenaarschap.
We willen naar meer en gerichter samenwerken tussen de leerlingen, naar meer
zelfstandigheid van de kinderen in de klas en school én naar meer “eigenaarschap”
bij de kinderen over en bij het spelen en leren op school.
In de komende periode gaan we bepalen op welke wijze we dit het beste op De Oase
kunnen vormgeven. De MR is hierbij onze positief kritische partner. Via de
nieuwsbrieven houden wij u de komende maanden op de hoogte.
Personeel
Deze week zijn we begonnen zonder zieke leerkrachten. Juf Saskia is gelukkig
hersteld van een pittige longontsteking. Meester Kes zal, wegens
privéomstandigheden, vooralsnog alleen de ochtenden werken. Juf Amber kan veel
lessen overnemen. Omdat zij dat helaas niet het laatste uur van de schooldag kan
doen, passen we het rooster van de gymlessen de komende periode aan. Hiermee
willen we er voor zorgen dat alle groepen voldoende lessen van een vakleerkracht
krijgen.
Vervanging bij ziekte
Voor de vakantie was het soms lastig om zieke en afwezige leerkrachten te
vervangen. Samen met het team hebben we ervoor gezorgd dat geen enkele groep
naar huis is gestuurd. Met het huidige lerarentekort kunnen wij helaas niet
garanderen dat alle groepen altijd bemand zijn. Hieronder leggen we uit welke
stappen we nemen om dit zoveel mogelijk te beperken.
Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht wordt eerst gekeken of er collega’s zijn
die door een extra ruime aanstelling de groep over kunnen nemen. Als dat niet zo is,
nemen we contact op met een organisatie die invallers levert. Soms is er iemand
beschikbaar, regelmatig ook niet. Invallers die goed functioneren, worden
tegenwoordig snel benaderd om bij een school in dienst te komen. Een volgende
mogelijkheid is om te kijken naar de beschikbaarheid van parttimers binnen school.
Pas daarna wordt gekozen om een groep te verdelen over andere groepen. Dit is
natuurlijk verre van ideaal, maar een haalbare oplossing voor een school als De
Oase. MT-ers, IB-ers en vakleerkrachten hebben hun eigen belangrijke functie. Zij
worden daarom zeer beperkt ingezet om groepen over te nemen. Stagiaires worden
ook af en toe voor de groep gezet. Dit is alleen het geval bij stagiaires die al in hun
eindfase van de opleiding zitten en hier geschikt voor zijn.
Mocht dit allemaal niet haalbaar zijn, worden ouders een dag van tevoren via mail en
Social Schools hierover op de hoogte gebracht.
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U wordt dan gevraagd uw kind thuis te houden. Mocht dit op die dag niet mogelijk
zijn, zorgen we alsnog voor opvang op school. We hopen dat we deze stap in de
toekomst zo min mogelijk hoeven te zetten.

Open stellen ouderportaal (cito en rapporten)
De rapporten zijn mee naar huis gegeven.
In het Ouderportaal kunt u ook de rapportgegevens van uw kind inzien van de
groepen 3 t/m 8. De 10-minutengesprekken zijn ingepland.

Het goede doel:
De afgelopen weken hebben de jarige kinderen weer geld gegeven aan stichting
Hartekind. Er is de afgelopen weken € 22,00 gespaard.
De totale opbrengst is nu € 112,40!
AED aanwezig op school
Sinds vorige week hangt er op school een AED. Deze kunt u vinden bij de
administratie in deelschool groen.
Indeling groep 3 schooljaar 2019/2020
Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor komend schooljaar; zo ook
met de samenstelling van de groepen 3. Voorgaande jaren werd een groep 2
samengevoegd met een andere groep 2. Dit willen we vanaf komend schooljaar
anders gaan aanpakken. Alle kinderen van de zeven groepen 2 zullen gecombineerd
worden. We willen graag een nieuwe start maken door meer evenwichtige en
stabiele groepen 3 samen te stellen.
Ter afweging zijn de volgende punten meegenomen:
- Gelijkwaardige aantallen in iedere groep (3 x 30 leerlingen maximaal).
- Aansluiten bij de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen.
- Optimale groepsvorming in groep 3.
De nieuwe indeling geeft meer mogelijkheden om een harmonische groep te creëren.
Hier zal in de eerste periode van het schooljaar extra aandacht aan besteed worden.
Voor een evenwichtige samenstelling kijken we naar de onderwijsbehoeften
van alle leerlingen (u kunt hierbij denken aan werkhouding, cognitieve
ontwikkeling en gedrag). Tevens zullen we ook letten op vriendjes en
vriendinnetjes, familieleden en het aantal jongens/meisjes in elke groep.
Ouders kunnen hierbij een voorkeur opgeven voor enkele kinderen, we
proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. De leerkrachten
zullen in samenwerking met de intern begeleider en onderbouwcoördinator
een zorgvuldige verdeling maken.
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Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen (ook die van de BSO) wordt niet meer bij de administratie
verzameld, maar beneden in de gang van de paarse deelschool, naast de
mediatheek kasten.
Het verzamelpunt voor de kleine gevonden spullen (sleutels, kettingen enz.), blijft wel
bij de administratie.
Gezondheidsonderzoeken groep 2 en groep 7
Binnenkort zijn de kinderen uit groep 2 en groep 7 aan de beurt voor een preventief
gezondheidsonderzoek.
Voor de kinderen uit groep 2 geldt dat zij eerst een screening krijgen door de
Jeugdverpleegkundige op school. Deze screening zal in maart plaatsvinden. Na de
screening zullen ouders met hun kind een bezoek brengen aan de Jeugdarts of
Jeugdverpleegkundige. Als het goed is, krijgen ouders ca. 2 à 3 weken voorafgaand
aan het bezoek een brief thuis met meer informatie en een uitnodiging voor de
afspraak.
De kinderen van groep 7 worden enkel uitgenodigd voor een afspraak bij de
Jeugdverpleegkundige. Hiervoor wordt ook een brief naar huis gestuurd. Deze
bezoeken zullen plaatsvinden vanaf 5 april.
Mocht u vragen hebben ten aanzien van de screening en/of deze bezoeken, dan
kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezien (CJG).
Telefoonnummer: 030-2863300 of e-mailadres: jgzcpt@utrecht.nl.
Meer informatie kunt u vinden op de website:
https://www.jeugdengezinutrecht.nl/showsite.asp?map_id=637246
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Meesters en juffen dag! (namens de oudercommissie)

Op vrijdag 29 maart is het weer zover.
Dan vieren al onze meesters en juffen de verjaardagen.
Een dag met als thema “een reis om de wereld”
Je mag deze dag verkleed komen, je kunt in je ski pak komen omdat je graag in
Oostenrijk op de ski’s staat of kom je in je Hawaii blouse omdat je ontzettend van de
zon en het strand houdt?
Jij mag kiezen!
Het is natuurlijk leuk, als je voor jouw meester(s) of juf(en) een mooie knutsel
maakt.
Maar nog niks zeggen, dit moet natuurlijk een verrassing blijven.
Op de dag zelf zijn er weer leuke activiteiten bedacht.
Wel neem je, je hapje en drankje mee voor in de pauze en ga je om 8.15 uur eerst
naar jouw eigen klas. Daar hoor je van jouw juf of meester wat er die dag gaat
gebeuren.
Wij hopen op mooie knutsels voor de meesters en juffen en een gezellige dag!
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Belangrijke data:











Maandag 18 maart t/m vrijdag 22 maart: week van de Lentekriebels
(informatie hierover volgt nog via social schools)
Vrijdag 15 maart: staking; school is dicht
Vrijdag 22 maart: inloopmoment 8.05-08.15u.
Vrijdag 29 maart: meester/juffendag.
Maandag 1 april t/m vrijdag 5 april projectweek ‘Red de wereld’(informatie
hierover ontvangt u van de groepsleerkracht)
Vrijdag 5 april: inloopmoment 8.05-8.15u.
Woensdag 10 april inloopmoment 8.05-8.15u.
Donderdag 18 april: Paasvieringen
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag: alle leerlingen zijn vrij!
Maandag 22 april: Tweede Paasdag: alle leerlingen zijn vrij!
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