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Belangrijke data:
-

10 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 9 november)
15 november: studiedag (er is die dag geen school)
17 november: 10-minuten gesprekken (13.00 – 15.00 uur)
21 november: 10-minuten gesprekken (15.00 – 17.00 uur)
22 november: 10-minutengesprekken (18.00-21.00 uur)

Een dag de school dicht
Het kan u niet ontgaan zijn: 5 oktober, op de dag van de leraar, werd op 90% van de
basisscholen in Nederland gestaakt. Vanuit de oudergeleding van de MR kwam de
vraag om u nog even kort te vertellen waarom ook op de Oase werd gestaakt, wat
we die dag hebben gedaan en hoe u als ouder deze actie indien gewenst kunt
steunen.
Vanuit de vakbonden en de door leerkrachten opgerichte PO in Actie is de staking
uitgeroepen om kracht bij te zetten aan de eisen: minder werkdruk en eerlijke
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salarissen. Een fiks lerarentekort dient zich aan en zal voor flinke problemen gaan
zorgen als we nu niets doen.
In vergelijking met de landen om ons heen wordt er in Nederland relatief weinig geld
uitgegeven aan het basisonderwijs. Ook liggen de lonen aanzienlijk lager. Wellicht
heeft u dit filmpje van RTL Z al gezien?
https://www.youtube.com/watch?v=8TjkhYTitLY.
Zoals veel besturen in het land stond ook de PCOU gelukkig achter de staking.
Ongeveer 2/3 van het team is op 5 oktober naar Den Haag gegaan om de
stakingsmanifestatie bij te wonen. Een indrukwekkende bijeenkomst met naar
schatting 60.000 mensen. De overige leerkrachten van ons team hebben op school
gewerkt, om zo de werkdruk voor de komende periode iets te verlagen.
Op de site van PO in actie (www.poinactie.nl) vindt u uitgebreide informatie. Op deze
site kunt u ook als ouder uw steun betuigen.
De laatste stand van zaken op het moment van dit schrijven is dat de nieuwe
regering net beëdigd is. PO in Actie heeft al een open brief aan minister Slob
gestuurd met het advies zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan.

De Vreedzame School
Blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’
Algemeen
Deze week zijn we gestart 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.
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Nog even een terugblik…
In Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de
kinderen geleerd:
 Om een conflict zelf goed op te lossen. Groep
1/2 doet dat met behulp van de ‘’Los het opkaart’’ (zie foto).
 Om win-win oplossingen te bedenken.
 Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te
passen.
 Om zich bewust te zijn van hun eigen manier
van reageren op een conflict.
 Dat we spreken van een gekleurde pet als het
gaat om de manier van conflicten oplossen:
o Rood- agressief, je bent boos en wordt
driftig.
o Blauw- weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
o Geel- stevig, je komt op voor jezelf.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl of natuurlijk langskomen op school.

Uw gegevens
Niet alle (email) adressen en telefoonnummers van ouders zijn up to date. Wilt u
alstublieft in geval van wijzigingen deze zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Voor
een goed verloop van de communicatie tussen school en thuis is dit van groot
belang.

10-minuten gesprekken
Deze week ontvangen alle ouders via de leerkracht en per email een uitnodiging voor
de 10-minuten gesprekken van november. Niet alle voorkeuren voor datum en tijdstip
hebben wij kunnen honoreren. Mocht u absoluut onmogelijk kunnen komen op de
ingeplande tijd, dan verzoeken wij u vriendelijk en bij hoge uitzondering zelf met de
leerkracht een nieuwe afspraak in te plannen.

Het nieuwe goede doel
Er waren door de ouders 3 goede doelen aangemeld:




Help Zieke Kinderen
Handje Helpen
Jarige Job

De uitslag:
3. Help Zieke Kinderen
2. Jarige Job

24%
28%

En de winnaar is:
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Handje helpen kreeg 48% van de stemmen. We sparen dus tot de herfstvakantie
van 2018 voor dit goede doel.
Wat is Handje Helpen?
Handjehelpen is een Utrechtse organisatie die in bijna heel de provincie vrijwillige ondersteuning biedt
aan kinderen en volwassenen met een beperking. Een beperking kan van alles zijn, een chronische
ziekte, niet kunnen lopen, autisme, ADHD etc. Ook in Leidsche Rijn krijgen veel kinderen een steuntje
in de rug, dat kan gewoon lekker samen spelen zijn, maar ook helpen met huiswerk, helpen bij het
maken van nieuwe vriendjes en heel veel andere zaken. Dat is fijn voor de kinderen en vaak ook voor
de ouders omdat zij even op adem kunnen komen als de vrijwilliger of stagiair met hun kind(eren) aan
de slag gaat.

Voor meer informatie zie de website. We hopen dat ook voor dit goede doel veel
jarige kinderen een kleine bijdrage over hebben.

De eerste tussenstand voor Handje Helpen
Het sparen voor Handje Helpen is meteen al heel goed op gang gekomen. Vanaf de
herfstvakantie hebben de jarige kinderen € 67,65 gespaard!

Oproep: meedenken aanschaf geluidsapparatuur
Een aantal keer per jaar huren wij geluidsapparatuur. Denk bijvoorbeeld aan de
Kinderboekweek, Sinterklaas en het zomerfeest. Wij willen ons gaan oriënteren op
de aanschaf van eigen apparatuur en daarom zijn wij op zoek naar twee of drie
ouders die verstand hebben van (geluids)apparatuur en die het leuk vinden om ons
van advies te voorzien.
Aanmelden kan bij Wim

Nieuwe schoolgids
Onze schoolgids is vernieuwd. De nieuwste versie is te vinden op onze website
onder het kopje ‘informatie’.
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