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In deze nieuwsbrief:
-

Sinterklaas
Schoolsporttoernooien
Gevonden voorwerpen
Het goede doel: Handje Helpen
Ateliers Kersenboomgaard

Belangrijke data:
-

22 november: 10-minutengesprekken (18.00-21.00 uur)
28 november: de leerlingen zetten hun schoen
29 november: 08.05u inloop
1 december: groep 5 t/m 8 neemt de surprise mee naar school.
5 december: Sinterklaasfeest

Sinterklaas
Het is weer zover: Sinterklaas is in het land! Uiteraard vieren wij dit ook op school. Dit
doen we op dinsdag 5 december. Tussen 08.00 en 08.15 worden alle kinderen op
het schoolplein verwacht. De kinderen melden zich bij hun eigen leerkracht. Wilt u dit
feest met ons meevieren? Dan kunt u buiten het plein (achter het hek) gaan staan.
Nog even wat belangrijke data:
- 28 november: de leerlingen zetten hun schoen op school (u hoort van uw eigen
leerkracht of u een schoen mee moet geven).
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- 1 december: groep 5 t/m 8 neemt de surprise mee naar school.
- 5 december: het sinterklaasfeest wordt gevierd op school.

Schoolsporttoernooi
Het is zo ver! Dit jaar gaan we starten met deelname aan schoolsporten en/of
toernooien. Dit doen we om de kinderen kennis te laten maken met bekende of
onbekende sporten die er beoefend kunnen worden.
Voor de zomervakantie hebben de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen kiezen uit
15 verschillende sporten. Elke leerling mocht drie stemmen uitbrengen op de sport
waar hij/zij aan wilde deelnemen.
Hier kwamen de volgende sporten uit:
- Voetbal: groep 7 & 8
- Korfbal: groep 3 t/m 6
- Handbal: Groep 3 & 4
Wij hebben uw hulp nodig als begeleider, coach en scheidsrechter die de kinderen
begeleidt in sportiviteit en sportplezier met elkaar.
Later volgt meer info en doen wij ook een oproep voor hulpouders via Social schools.
De leerlingen van groep 7-8 hebben woensdag een brief meegekregen met een
aanmeldstrookje voor het voetbaltoernooi.

Gevonden voorwerpen
In de gang in de groene deelschool liggen de gevonden voorwerpen uitgestald. Tot
en met maandag 27-11 kunt u kijken of er iets tussen ligt wat kwijt was. Daarna gaat
alles naar een goed doel.

Social schools- herhaling
Vanaf januari 2018 gaan wij werken met Social schools. Om u te informeren over de
werkwijze organiseren wij een informatieavond op woensdag 13 december om
19.30u. Om aan te melden vragen wij u om een e-mail te sturen naar Daniëlle;
administratie@basisschooldeoase.nl

Het goede doel: Handje Helpen
De afgelopen weken hebben de jarige kinderen de spaarpot voor het goede doel
weer goed weten te vinden. Er is € 26,85 gespaard. De totale opbrengst is nu
€ 84,85,-.
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Ateliers Kersenboomgaard
De Pop-Up Gaard is de plek in Leidsche Rijn waar je bij de ontwerper zelf unieke
producten zoals, keramiek, kunst, sieraden, mode, grafisch en illustratief kan
bekijken en kopen. Koop een cadeau voor jezelf of om weg te geven!
Op 25 november van 12.00 tot 18.00 en op 26 november van 12.00 tot 18.00
opent ons Pop-up warenhuis weer haar deuren en jij bent natuurlijk van harte
welkom!
Je kunt ons vinden in gebouw 2 en 3 van Ateliers Kersenboomgaard, Emmy van
Lokhorststraat 26 in Leidsche Rijn. En als je tijdens het shoppen trek krijgt in iets
lekkers. Op ons plein zijn verschillende foodtrucks te vinden!
De Pop-up Gaard met o.a. Uitgeverij Snor, Archibald, Ikonic Toys, John Boom,
Studio Kars + Boom, Kim van der Zijde, knoflookfriet en de Krappe Hap.

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

