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Nieuws van de directie
We zijn alweer bijna aan het einde van het jaar 2020 gekomen. Een jaar waarin er
door alle kinderen, leerkrachten en ouders hard is gewerkt.
We kijken uit naar het nieuwe jaar, waarin het Daltononderwijs steeds meer vorm zal
krijgen in de school. Een nieuw jaar, met nieuwe mogelijkheden om te ontwikkelen en
verder te groeien.
Hierbij willen wij u als ouders ook bedanken voor het goed in acht nemen van de
Corona aanpak op onze school. Want wat kan het soms lastig zijn dat je niet even
mee kan naar binnen voor een laatste knuffel, even dat werkje bekijken van uw zoon
of dochter of even binnenlopen om te vragen hoe het gaat. We doen het goed
samen, kinderen, ouders en het team. We wensen u een fijne decembermaand toe,
een tijd om samen te zijn met uw familie en vrienden.
10-jarig bestaan
Vorige week vierden we het 10-jarig bestaan van De Oase op school. Het was een
mooie, feestelijke dag. Waarschijnlijk heeft u via Social Schools daar een impressie
van meegekregen. Nu het nieuwe logo bekend is, wordt er hard gewerkt aan een
nieuwe website. Voor de voorjaarsvakantie zal deze klaar zijn.

Gebruik beeldmateriaal
Onlangs hebben we de oproep herhaald om uw voorkeuren voor het gebruik van
beeldmateriaal voor uw kind(eren) aan te geven in Social Schools. Op dit moment is
dat gedaan voor iets meer dan de helft van de kinderen van de school. Het zou fijn
zijn als dat voor de kerstvakantie voor alle kinderen gedaan is. Dat maakt het voor
ons op school een stuk gemakkelijker. Alvast bedankt.
Corona
Op dit moment zijn er géén kinderen of leerkrachten die positief getest zijn.
Brengen en halen
Het brengen en halen van kinderen naar school gaat over het algemeen goed. Toch
zijn er nog wel een aantal kleine aandachtspunten. Realiseer u dat u te gast in het
gebied rond de school. Dubbel parkeren, parkeren in de berm en met grote snelheid
het rode fietspad oversteken is niet gepast. Daarnaast is het goed om erop te letten
dat het rode fietspad een druk fietspad is en dat iedereen dus extra oplet bij het punt
waar het schoolplein en het fietspad bij elkaar komen.
Parkeren
Op het kleine parkeerterrein voor het schoolplein zijn twee parkeerplaatsen voor
gehandicapten. De bewoners van deze plekken hebben al meerdere keren terecht
geklaagd over (bak)fietsen die hier geparkeerd worden als kinderen opgehaald of
weggebracht worden. Dit is natuurlijk niet de bedoeling.
Tevredenheidspeilingen
Even geleden hebben we zowel bij de kinderen als bij de ouders een
tevredenheidspeiling gedaan. Na analyse van de resultaten door de teamleden zijn
onze conclusies besproken in de MR. Bij de leerlingen denken we dat we nog winst
kunnen behalen bij het onderdeel “Hebben jullie een leuke klas?”. In de eerste fase
van het schooljaar gaat er nog meer expliciete en schoolbrede aandacht komen voor
groepsvorming. Hierbij willen we als daltonschool ook de kinderen betrekken.
In de peiling onder ouders viel het onderdeel “Hoe tevreden bent u over de informatie
die u krijgt over uw kind?” op. Wij vragen we ons af waar de gematigde tevredenheid
uit bestaat. Waar sluit de informatie die wij belangrijk vinden om te delen niet aan bij
de informatiebehoefte van een deel van de ouders? Als we dit uitgezocht hebben,
bepalen we welke informatie we meer of minder moeten delen en ook hoe we dit
doen. Onze aanname is namelijk dat het voor een deel van de ouders niet uitgebreid
genoeg kan. We zijn met name benieuwd naar de wens van de informatie die tijdens
de informatieavond gedeeld wordt.
In de bijlage aan het einde van de nieuwsbrief vindt u alle resultaten.

Kerst
De viering van het kerstfeest op de Oase zal er dit jaar anders uit komen te zien. De
huidige, strenge regels van het RIVM en de GGD maken het qua organisatie niet
haalbaar om een gezamenlijk kerstdiner te organiseren. Deze activiteit gaat dit jaar
dus helaas niet door. Natuurlijk willen we wel gepaste aandacht aan Kerst besteden.
Op welke manier vieren wij dan wel het kerstfeest?
•

•

•

In alle groepen zijn we op 30 november gestart de viering van de eerst advent
en op 7 december worden in de groepen en in de hal de kerstbomen
neergezet en versierd. De tweede advent vieren we op 7-12, de derde advent
op 14-12 en de vierde advent vieren we tijdens onze kerstviering.
In de komende periode zal er in elke klas een kerst knutsel ochtend plaats
vinden. Andere jaren mochten de kinderen in hun deelschool bij alle groepen
een activiteit kiezen. Hierdoor vinden er veel wisselingen plaats en de GGD
geeft aan de groepen zoveel mogelijk op 1 plek te houden. De kinderen gaan
dit jaar in hun eigen klas op een creatieve manier aan de slag met een kerst
knutsel moment.
Op donderdag 17 december vieren wij kerst op school. De kinderen mogen
deze dag feestelijk aangekleed naar school komen. In iedere klas zal er
aandacht besteed worden aan het kerstfeest en er zal wat lekkers worden
uitgedeeld. Deze schooldag duurt tot 14:15 uur en de kinderen mogen hun
lunch en 10 uurtje meenemen.

Afspraken gebruik mobiele telefoons door leerlingen
Om het gebruik van mobiele telefoons door kinderen op school in goede banen te
leiden, hebben we hier regels voor opgesteld.
Allereerst willen wij benadrukken dat ouders altijd via het vaste telefoonnummer van
de school hun kind(eren) kunnen bereiken, dan wel een bericht kunnen doorgeven.
Andersom geldt ook dat wanneer een kind dringend iets moet melden aan de
ouder(s), wij het kind toestemming geven om gebruik te maken van de telefoon van
de school. Wij zijn daarom van mening dat het niet nodig is dat onze leerlingen een
mobiele telefoon meenemen naar school. Wij kunnen ons echter wel voorstellen dat
u het, als ouder, belangrijk vindt dat uw kind onderweg van en naar school
bereikbaar is. Daarom mogen de kinderen de telefoons wel meenemen, maar zij
laten deze uitgeschakeld in de school en op het schoolplein gedurende de hele
schooldag. Pas wanneer de kinderen het schoolterrein verlaten, kan de mobiele
telefoon weer aan.
Wanneer de telefoon toch zichtbaar is onder schooltijd, dan moet deze worden
ingeleverd bij de leerkracht en mag pas na schooltijd met toestemming van een
ouder worden opgehaald. Het kan dus voorkomen dat wij u vragen om de telefoon
samen met uw kind op te komen halen of dat wij u hierover bellen.
Uiteraard zullen er uitzonderingen zijn wanneer de telefoon wél aan mag onder
schooltijd. U kunt hierbij denken aan functioneel gebruik voor een Kahoot! quiz of bij
persoonlijke omstandigheden. Dit gaat altijd in overleg met de leerkracht.
Deze nieuwe afspraak gaat in na de kerstvakantie. De leerkrachten zullen de
kinderen op de hoogte stellen.

Opbrengst kinderpostzegelactie 2020
In de maand september hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 hun
bijdrage geleverd bij de kinderpostzegelactie.
De totale opbrengst voor dit jaar bedraagt € 16.239,00.
Bedankt, mede namens de kinderen die hiermee een veilig thuis kunnen krijgen.
Dalton
Half november hebben Annemarie Wenke & Jeroen Koster (onze Dalton opleiders)
een bezoek gebracht aan alle klassen. De leerkrachten mochten vooraf aangeven
over welke kernwaarde zij een leervraag hadden en waar ze trots op waren. Jeroen
en Annemarie kwamen enthousiast uit de klassen terug. Zij hebben gezien dat iedere
leerkracht hard aan het werk is met zijn eigen leerproces in de daltonopleiding. Bij
een aantal groepen is er bij het reflectie gesprek met de leerkracht gesproken over
de ontwikkeling van de kernwaarde bij de kinderen.
Wanneer je denkt aan bijvoorbeeld de kernwaarde zelfstandigheid, dan zijn er soms
verwachtingen bij de kinderen dat ze het al zelf moeten kunnen. Dat is niet zo. Wij
zijn de kinderen aan het leren om zelfstandiger te worden. Dit hele proces is per
kernwaarde uiteraard nog in ontwikkeling en gaf een mooi inzicht door het
reflectiegesprek.
De aankomende periode gaan de leerkrachten in de groepen verder met de
periodetaak. In de bijlage enkele foto’s om een beeld te schetsen van de
daltonontwikkeling in de verschillende klassen.
Belangrijke data
•

Vrijdag 11 december: kerst knutsel ochtend in de klas

•

Donderdag 17 december: kerstviering in de klas

•

Zaterdag 19 december tot zondag 3 januari: kerstvakantie

Spelend leren in de Sinterklaashoek van groep 3.
Alle vakgebieden komen dmv handelingswijzers aan
bod.

Kinderen kijken bij de nakijktafel zelf
het werk na. Bij vragen of fouten mag
het werk in ‘ik wil hulp’ bak.

Kinderen hebben een huishoudelijk
taak. We hebben allemaal
verantwoordelijkheid voor de groep.

Kinderen geven per lesdoel aan wat zij hierin te
leren hebben. De leerkracht past hier de lessen
op aan. Zo kan er nog gerichter en effectiever
aan de doelen gewerkt worden.

Resultaten tevredenheidspeilingen
Leerling tevredenheid: 8.2
De enquête is ingevuld in coronatijd. 96 van de 240 kinderen (groep 6 t/m 8) hebben
de enquête ingevuld. Een groot deel van de kinderen maakte de enquête thuis. De
vragen zijn net wat anders gesteld dan bij de vorige enquête. Het resultaat van twee
jaar geleden was ook een 8.2
Over de school
Hoe vind je het op school?
8.0
Hebben jullie een leuke klas?
7.4
Vind je het leuk om met de kinderen in
7.8
jouw klas om te gaan?
Over de lessen
Ben je tevreden over wat je leert op
deze school?
Vind je de regels op school duidelijk?
Ben je tevreden over de uitleg van je juf
of meester?
Vertelt je juf of meester je duidelijk wat
je goed of fout doet?
Helpt je juf of meester je goed als dat
nodig is?
Rapportcijfer

8.6
8.3
8.9
8.6
9.1

8.2

Ouder tevredenheid: 7.5
190 van de 485 ouders hebben de enquête ingevuld. De vragen zijn net wat anders
gesteld dan bij de vorige enquête. Het resultaat van de peiling was een 8.0
Schoolklimaat (sfeer, omgang en
veiligheid)
In hoeverre gaat uw kind met plezier
naar school?
Hoe veilig voelt uw kind zicht op school?
Hoe tevreden bent u over de
opvoedkundige aanpak van de school?
Hoe tevreden bent u over het contact
met de medewerkers van de school?
Onderwijsleerproces
Hoe tevreden bent u over wat uw kind
leert op school?
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan
bij zijn of haar niveau?
Vindt u dat uw kind voldoende wordt
uitgedaagd om zich maximaal te
ontwikkelen?

8.2
8.1
7.2
7.7

7.5
7.1
6.6

Hoe tevreden bent u over de
bekwaamheid van de leerkrachten?
Informatie en communicatie
Hoe tevreden bent u over de informatie
die u krijgt over wat er op school
gebeurt?
Hoe tevreden bent u over de informatie
die u krijgt over uw kind?
Rapportcijfer

7.7

7.3

6.9

7.5
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Beste ouders en/of verzorgers,
Wij zijn Aline van der Poel en Jaimy Mirande, gezinswerkers van het Buurtteam Jeugd en Gezin Leidsche Rijn.
Het Buurtteam is voortgekomen uit een initiatief van de gemeente Utrecht en vervangt onder andere een deel
van de wijkwelzijnsorganisaties waar ook het (school)maatschappelijk werk onder valt. Alle medewerkers zijn
minimaal Hbo-opgeleide krachten met uiteenlopende ervaring in de hulpverlening.
U kunt met allerlei vragen bij ons terecht, zoals vragen over de opvoeding, lastig gedrag, pestgedrag, moeilijk
lerende kinderen, oplopende schulden, echtscheidingsproblemen en nog veel meer. Ouders/ verzorgers,
kunnen op eigen initiatief of op aanraden van de leerkracht of intern-begeleider een gesprek bij het Buurtteam
aanvragen.
Hoe ziet de ondersteuning van het Buurtteam eruit?
Twee van onze gezinswerkers gaan met u in gesprek over uw vragen. Samen kijken we wat u zelf kunt doen,
waar mensen uit uw omgeving bij kunnen helpen en waarbij u professionele hulp nodig hebt. U houdt zelf
zoveel mogelijk de touwtjes in handen. De gezinswerker ondersteunt u waar dat nodig is. Als u naast de hulp
van het Buurtteam nog andere zorg nodig heeft, helpt de gezinswerker u bij de contacten met de juiste
organisaties.
De gezinswerker werkt samen met u naar een duurzame oplossing, opdat uw gezin weer op eigen kracht verder
kan.
Contactgegevens
Wilt u weten wat dit voor u betekent? Dan kunt u contact opnemen met uw Buurtteam via:

Aline van der Poel
06-82560977
alinevanderpoel@jeugd.buurtteamsutrecht.nl

Jaimy Mirande
06-82203960
jaimymirande@jeugd.buurtteamsutrecht.nl
Wij

hopen op een goede samenwerking!
Met vriendelijke groet,
Aline van der Poel & Jaimy Mirande

