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Nieuws van de directie
Wat fijn om alle kinderen deze week weer te verwelkomen in de school. De start van
een nieuw schooljaar is altijd een spannend moment, voor kinderen en soms ook
voor de ouders. Er ligt een nieuw schooljaar voor ons, waarin alle kinderen weer
nieuwe stappen mogen zetten in hun ontwikkeling. Zij mogen groeien, nieuwe dingen
leren en ontdekken.
Net zoals elk jaar, heeft de school plannen voor het nieuwe schooljaar. Zoals u weet,
zullen we dit jaar starten met het scholingstraject voor daltononderwijs. We hebben
daarvoor een externe opleider aangetrokken. Op dinsdag 24 september starten we
met de scholing tot daltonleerkracht. Deze eerste dag staat vooral in het teken van
de oriëntatie op het daltononderwijs. Wat is de ontstaansgeschiedenis van Dalton?
Hoe kunnen we kinderen heel bewust zien? We leren echt luisteren naar kinderen.
Deze eerste dag zal dus vooral gaan over onze houding en mindset. In de opzet van
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de lessen verandert hierna nog niets. Daarnaast zullen we in de middag onze
hernieuwde visie verder formuleren.
We zullen in tweede nieuwsbrief (oktober) een korte terugblik geven van deze
studiedag. In de MR-vergadering van 3 oktober zullen we het jaarplan bespreken,
waar de daltonscholing onderdeel vanuit maakt.
Nog wat praktische zaken: Op onze website vindt u de nieuwe schoolgids en de
jaarkalender. Volgende week staan de informatieavonden gepland. U zult daarvoor
deze week nog een uitnodiging krijgen van de groepsleerkracht.
Personeel
In de laatste week voor de zomervakantie hebben we nog een nieuwe leerkracht
gevonden voor groep 1-2, naast juf Alice. Daarmee hebben alle groepen gelukkig
een juf of meester en kunnen we het jaar goed starten.
Evaluatie schoolfotograaf
Afgelopen jaar hebben we een nieuwe schoolfotograaf op school gehad. Het
bestelgemak en de kwaliteit van de foto’s, naast alle extra opties die zij bieden,
waren destijds argumenten om voor deze fotograaf te kiezen. Zoals altijd bij nieuwe
dingen, hebben we dit geëvalueerd en proberen we te leren van de ervaringen. We
hebben allereerst de vraag gekregen of de planning in het nieuwe schooljaar
aangepast kan worden. Afgelopen jaar stond deze gepland tijdens de Cito-periode
én was de avondvierdaagse die week. Dat is achteraf gezien natuurlijk niet handig en
niet wenselijk. Dit schooljaar zal de fotograaf daarom al in maart komen, een rustige
week in het schooljaar.
Daarnaast kregen we van een aantal ouders vragen over de kosten. Deze zouden
aanzienlijk hoger zijn dan voorgaande jaren. Voor een eenvoudig pakket met een
klassenfoto en verschillende formaten van de portretfoto, zijn de kosten inderdaad
iets duurder dan voorgaande jaren. Hoewel we niet in ieders portemonnee kunnen
kijken, realiseren we ons dat dit onverwacht kan zijn en misschien zelfs ongewenst
is. Omdat we naast vragen, ook veel positieve geluiden hebben gehoord over de
kwaliteit van de foto’s, hebben we besloten dit schooljaar opnieuw deze fotograaf in
te plannen. Het bestelgemak geeft daarnaast voor het team een werkdrukvermindering, wat we ook hebben meegenomen bij deze beslissing.
Inloopmomenten van 8:05 uur tot 8:30 uur
Ieder jaar hebben de ouders de mogelijkheid om een aantal keer per jaar in de klas
te komen kijken. Vanuit de MR kwam afgelopen jaar de vraag om als ouders meer
betrokken te zijn bij de kinderen, het onderwijs en de klas. Daar heeft het team met
elkaar over nagedacht.
Vanaf dit schooljaar zullen de inloopmomenten maandelijks plaatsvinden, voor de
groepen 1 t/m 8. Daarbij zal de inloop wel verlengd worden, van 8.05 tot 8.30 uur. De
inhoud van deze momenten zal wisselend zijn. U kunt hierbij denken aan het maken
van werk of een spel spelen samen met uw kind. Wellicht wil de groep een
presentatie geven of een lied laten horen. De verlenging geeft u tevens de
gelegenheid om in de verschillende groepen van uw kinderen te kunnen kijken.
Basisschool De Oase
Belcampostraat 9, 3544 NE Utrecht
030-6705453

In maart willen wij u de mogelijkheid geven om in alle groepen lessen bij te wonen.
Deze open lesdag zal de gehele dag zijn op 24 maart. U ontvangt hier ter zijner tijd
meer informatie over.
Inloopmomenten voor groep 1 t/m 8 tot de kerstvakantie:
Ma 30 september
Di 29 oktober
Woe 20 november
Vrij 11 december
Trakteren
We willen aan het begin van het schooljaar graag uw aandacht vestigen op het
trakteren van de kinderen in de klas. Neem bij het bedenken van traktaties de
volgende punten mee:
 Kies bij voorkeur een gezonde traktatie;
 Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is (één ding is genoeg en klein is
oké). Bij te grote traktaties laten wij de leerlingen 1 traktatie opeten en de rest
geven wij mee naar huis;
 Wist u dat u op internet heel veel ideeën voor gezonde traktaties kunt vinden?
www.gezondtrakteren.nl
Ziek melden
Is uw kind ziek? Dan graag voor 8.00 uur een mailtje naar school
(ziekmelding@basisschooldeoase.nl) én naar de groepsleerkracht. Graag de naam
van uw kind en de naam van de groepsleerkracht vermelden. Een belletje is daarmee
niet meer nodig.
We willen u vragen om afspraken met de huisarts, de tandarts, enz. zoveel mogelijk
na schooltijd te plannen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, kunt u de
groepsleerkracht per mail hierover informeren.
De Vreedzame school
Algemeen
De Oase werkt met De Vreedzame School. Met dit programma
leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te
gaan. De kinderen leren op een democratische manier
beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan
de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet
alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar
zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
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Blok 1: We horen bij elkaar
Tijdens blok 1 staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast
de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken
over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de
klas. Om van een school of klas een groep te maken, is het
nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort.
Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en
elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je
geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking
over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”.
Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het
is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander
krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn
mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de
mening van anderen. Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de
eerste twee weken iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken
hebben de kinderen iedere week één les.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl of natuurlijk langskomen op school.
Oproepje van juf Saskia van het Atelier:
De lessen beeldende vorming zijn weer begonnen en de voorraad kosteloos
materiaal is al aardig aan het slinken! Daarom een vriendelijk verzoekje aan
alle ouders/ verzorgers/ kinderen. Zouden jullie willen helpen mijn voorraad weer aan
te vullen met: schoenendozen, shampooflesjes, knoopjes, kurken, dopjes en al het
andere materiaal waarvan jullie denken dat ik er heel blij van word? Het
materiaal kan 's ochtends of 's middags bij het Atelier worden ingeleverd. Alvast heel
veel dank!
Goede doel: Edukans
Mijn naam is Judith en ik ben de juf van groep 1/2 in de blauwe
deelschool. Daarnaast ben ik ook ambassadeur van de ontwikkelingsorganisatie
‘Edukans’. Tot mijn grote genoegen zal onze school dit schooljaar deze organisatie
ondersteunen. Edukans zet zich in voor beter onderwijs in ontwikkelingslanden.
250 miljoen kinderen gaan wel naar school, maar leren daar veel te weinig. Overvolle
klaslokalen en slecht opgeleide docenten zorgen voor onderwijs van lage kwaliteit.
Veel kinderen maken om die reden hun school
nooit af. Edukans zorgt onder andere voor een
veilige leeromgeving, goed opgeleide docenten
en betrokken ouders. Allemaal succesfactoren
om een kind te laten slagen op school!
In de afgelopen jaren heb ik de landen Ethiopië
en de Filipijnen bezocht om daar kennis en
vaardigheden uit te wisselen met lokale
docenten. Dit heb ik als zeer leerzaam ervaren,
zowel voor de leerkrachten daar als voor mij.
Evaluatie met een Ethiopische duo collega na een les.
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Wilt u meer lezen over wat waar Edukans zich mee bezighoudt dan kunt u de
volgende link bezoeken: https://www.edukans.nl/ik-wil-helpen/
Bij verjaardagen gaan de kinderen natuurlijk de klassen rond. In plaats van een
traktatie voor de juffen en meesters, kunnen zij een donatie geven voor het goede
doel. De kinderen kunnen de donatie bij hun eigen leerkracht inleveren. Alvast
bedankt voor uw bijdrage!

Contactpersoon
Loes van Hoogstraten en Bonny van der Linden
blijven ook dit schooljaar het aanspreekpunt voor
ouders, leerlingen en medewerkers die een klacht
hebben over een situatie op school.
De contactpersoon:
 is het aanspreekpunt waar de klager contact
mee legt;
 zorgt ervoor dat de klacht volgens de correcte
klachtenroutes wordt behandeld;
 brengt de klager in contact met de functionaris die de klacht kan wegnemen.
 neemt, indien nodig, contact op met de vertrouwenspersoon die de klager
tijdens de behandeling van de klacht begeleidt en adviseert;
 de contactpersoon is dus niet iemand die de klacht kan oplossen, maar een
gids voor de klager.
Loes van Hoogstraten (woe, do, vrij) en Bonny van der Linden: (ma, di, woe).
U kunt mailen naar: contactpersoon@basisschooldeoase.nl
Belangrijke data:
 In de week van maandag 9 september staan de informatieavonden gepland. U
krijgt hiervoor een uitnodiging van de groepsleerkracht;
 In de week van maandag 16 september zijn de afstemmingsgesprekken. U
krijgt hiervoor een uitnodiging van de groepsleerkracht;
 Woensdag 18 september: schoolreisje groep 1/2;
 Dinsdag 24 september: studiedag; alle kinderen zijn vrij;
 Vrijdag 27 september: sportdag groep 6-7-8;
 Maandag 30 september: inloop 08.05-08.30 uur;
 Woensdag 2 oktober: start Kinderboekenweek;
 Donderdag 3 oktober 19.00 uur: MR-vergadering.
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