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Nieuws van de directie
De voorjaarsvakantie is weer voorbij. Kinderen, ouders en teamleden hebben weer
nieuwe energie opgedaan voor de volgende periode. De nieuwe werkwijze met
gespreide haal- en brengtijden, strenge regels bij verkoudheid of een positieve test
en bijvoorbeeld aparte speelplekken op het plein zorgt wel voor een kleinere kans op
verspreiding van het virus, maar pedagogisch en didactisch is het niet zo bevorderlijk
voor de kinderen. We zouden het graag anders zien, maar de door de PO-raad
opgelegde regels laten dit nog niet toe.
Helaas is er nu in een drietal klassen een kind positief getest. De ouders van deze
groepen zijn direct ingelicht over wat er nu verwacht wordt en hoe het onderwijs nu
vormgegeven gaat worden. Over wat er verwacht wordt, staan wij altijd in nauw
contact met de GGD.
Ten opzichte van het huidige protocol gaan we twee aanpassingen doen. Vanaf
woensdag kunnen de kinderen van groep 4 t/m 8 weer gewoon in groepjes gaan
zitten in de klas. De kinderen mogen ook weer mengen met andere groepjes (alleen
eigen klas). Dit is fijn voor de kinderen, maar zeker ook fijn voor de leerkrachten,
remedial teachers en andere leerkrachten. Een korte toelichting: de verschillende
groepjes / cohorten zouden niet mogen mengen met elkaar. Dit, zodat bij een
positieve coronatest van een leerling niet alle leerlingen in quarantaine zouden

hoeven te gaan. De GGD concludeert nu met ons dat, kijkend naar de oppervlakte
van normale leslokalen, tussen de groepjes nooit 1.5 meter mogelijk is en dat
daarom de hele klas als cohort gerekend moet worden.
Een tweede aanpassing betreft de gymlessen. Vanaf 15 maart gaan de groepen 3
t/m 8 op de maandag, dinsdag en woensdag buiten gymmen op het grote grasveld
voor de BSO. Vanwege de ochtenddauw beginnen de eerste lessen om 11.15 uur. In
de ochtend wordt er gekeken of de gymles door kan gaan in verband met slecht weer
of te nat gras. De kinderen mogen op hun gym dag al omgekleed naar school
komen, er wordt niet in de klassen omgekleed. Houdt er rekening mee dat de kleding
vies kan worden.
Tips voor sportkleding:
•
•
•
•
•

Sportschoenen voor buiten, stevige schoenen of schoenen met noppen. Tip:
geef de schoenen waar u kind op gaat sporten mee in een plastic tas. Aub niet
de gymschoenen voor binnen gebruiken.
Lange sportbroek of broek waar het kind makkelijk in kan bewegen
Sport T-shirt
Vest
Jas/windjack

Buiten gymrooster
Week 11
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Week 12
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Week 13
Week 14
Week 15
Week 16
Week 17
Week 18

Groep 6 -7-8 PAARS
Groep 6-7-8 GROEN
Groep 6-7-8 BLAUW
Groep 3-4-5 BLAUW
Groep 3-4-5 GROEN
Groep 3-4-5 PAARS
Groep 6-7-8 (herhaling week 11)
Groep 3-4-5 (herhaling week 12)
Groep 6-7-8 (herhaling week 11)
Groep 3-4-5 (herhaling week 12)
Groep 6-7-8 (herhaling week 11)
Meivakantie

Nu iedere groep 1 cohort is, mogen de leerkrachten die een gymbevoegdheid
hebben zelf een gymles verzorgen. Het kan zijn dat uw kind naast deze buitengymles
ook nog een gewone gymles krijgt. Wanneer dit van toepassing is, zult u hierover
geïnformeerd worden door de eigen leerkracht.
Coronagelden en curriculum
Rond de voorjaarsvakantie wordt de eerste periode van ondersteuning vanuit de
coronasubsidie afgesloten. De leerlingen hebben op een toetsje kunnen laten zien of
ze de geoefende spellingafspraken of rekenonderdelen beheersen. Voor de meeste
leerlingen heeft de extra instructie en het extra oefenen voor en tijdens het
thuisonderwijs een positief effect gehad. Aan de leerkrachten is teruggekoppeld of de
leerlingen de geoefende lesstof beheersen.

Tot de zomervakantie zal de ondersteuning voor een nieuwe groep leerlingen, die
aantoonbaar minder geprofiteerd hebben van het thuisonderwijs in de afgelopen
periode, starten. Aan de hand van de analyse van de citotoetsen bepalen we wie
hiervoor in aanmerking komt. Mocht uw zoon of dochter hiervoor in aanmerking
komen, dan zal de leerkracht van uw zoon of dochter dat met u bespreken.
Op basis van de schoolbrede analyse van de resultaten gaan we bepalen of we voor
de resterende schoolweken dit jaar keuzes ten aanzien van het curriculum moeten
maken. Hierbij kunt u denken aan extra tijdsinvestering voor een bepaald vak. En
daaraan gekoppeld de keuze om een ander vak tijdelijk minder of geen tijd te
besteden.
Wat betreft activiteiten en uitjes blijven we scherp opletten met de huidige
coronaregels. Activiteiten die binnen in de school plaats vinden mét ouders kunnen
geen doorgang vinden, zoals de open lesdag. Activiteiten die in de klas zonder
ouders plaatsvinden kunnen wel doorgaan. De sportdagen voor de groepen 3 t/m 5
en 6 t/m 8 kunnen helaas geen doorgang vinden dit jaar. De week van de
lentekriebels en de grote rekendag (verplaatst naar 23 juni) gaan wel door.
Openstellen ouderportaal
In het Ouderportaal van Parnassys kunt u ook deze periode de gegevens van uw kind inzien
van de groepen 3 t/m 8. Deze staat open tot vrijdag 19 maart. De 10-minutengesprekken zijn
inmiddels ingepland.

Gevonden voorwerpen
Op vrijdag 12 maart zullen bij droog weer deze spullen tussen 12.00 uur en 12.45 uur
buiten op het plein bij de blauwe deelschool staan.

Week van de lentekriebels
Zoals we in de voorjaarsvakantie hebben kunnen merken staat de lente om de hoek.
De eerste lammetjes staan in de wei en kuikentjes zwemmen door de grachten.
Kinderen zijn vaak geboeid door dit nieuwe leven.
In de week van de Lentekriebels van 15-19 maart wordt er op school aandacht
besteed aan dit nieuwe leven en andere onderwerpen rondom relaties en
seksualiteit.
Hoe groeit een baby in de buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen
jongens en meisjes? En dit jaar als hoofdthema “diversiteit” zoals seksuele diversiteit
en genderidentiteit.
Vóór de start van de Week van de Lentekriebels ontvangt u van de groepsleerkracht
informatie over de onderwerpen van de lessen. Alvast meer weten?
Op de http://www.weekvandelentekriebels.nl/ouders/, vindt u meer informatie. Hier
vindt u ook handreikingen om zelf in gesprek te gaan met uw kind.
Eindgesprekken
Alvast vooruitlopend op de eindgesprekken van dit schooljaar; deze zijn normaal

gesproken facultatief. Vanwege een zorgvuldige afsluiting van dit bijzondere jaar
willen wij deze gesprekken wél verplicht stellen.

10 jaar de Oase

In de paarse deelschool hangen inmiddels alle schilderijtjes met als thema ”ik over 10
jaar“.
Herhaling: geef uw voorkeur door!
In de nieuwsbrief van november hebben we u geïnformeerd over de nieuwe functies
in Social Schools: het aanvragen van verlof en het geven van toestemming voor
beeldmateriaal. Nu we ook onze nieuwe website gaan vormgeven, is de toestemming
voor het gebruik van beeldmateriaal belangrijk. Daarom vragen we u dit z.s.m. voor
uw kinderen in te vullen. Via het kopje ‘administratie’ vindt u deze nieuwe functie.
Een handleiding voor de nieuwe functie vindt u hieronder:
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360027243832-Instellen-vanbeeldgebruikvoorkeuren-voor-je-kinderen
Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk
onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van
de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te
verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het
Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk
onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk
zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de

ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is
belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken,
maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor
onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze
resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal
Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).
Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere
mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen
herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te
herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de
beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels
van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.
Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen
kind, dan kunt u dit laten weten bij de school via
administratie@basisschooldeoase.nl. De school zorgt er dan voor dat de gegevens
van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.

Vreedzame school blok 4
Het nieuwe blok van Vreedzame School gaat over “We hebben hart
voor elkaar”. De kinderen leren omgaan met gevoelens van zichzelf
en leren ze zich inleven in de gevoelens van anderen. Om kunnen
gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in
de klas en in de school. U kunt met uw kind hier thuis over praten,
eventueel met behulp van speciale Vreedzame School kletskaarten.
Deze worden binnenkort op Social Schools geplaatst.

Belangrijke data
•

Donderdag 11 maart en dinsdag 16 maart: 10 minuten gesprekken

•

Week van 15 maart: week van de lentekriebels

