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• Belangrijke data
Nieuws van de directie
We willen allereerst alle kinderen en ouders een heel gelukkig nieuwjaar wensen! We
kijken uit naar een nieuw jaar met hopelijk veel mooie momenten, thuis en op school.
Onderwijs op afstand
Ons team is in de kerstvakantie weer flink uitgerust en wij hebben inmiddels de
eerste week van thuis onderwijs achter de rug. Wij zijn meer dan tevreden!
Wij begrijpen dat deze periode ook veel van jullie als ouders vraagt. In dit artikel
staan een aantal nuttige tips: Vijf tips voor thuisonderwijs | Coronavirus | NJi
Verder zien wij als leerkrachten dat jullie betrokken zijn bij het onlineonderwijs. In de
groepen 5 t/m 8 volgen de kinderen 1,5 uur online onderwijs. Wij zouden het fijn
vinden als school u dan een oogje in het zeil houdt. Is uw kind aan het werk en
betrokken bij de les?
Vanavond is de persconferentie, dan zal er meer duidelijkheid over verlenging
komen. Uiterlijk vrijdag zullen wij u informeren welke consequenties dit heeft voor het
thuis onderwijs.
Noodopvang
We hebben als team van De Oase op dit moment ook een zorg, die wij graag met u
willen delen: het aantal kinderen in de noodopvang is dusdanig groot dat het steeds
lastiger wordt de noodopvang goed vorm te geven. De noodopvang is erg belangrijk:
het zorgt er immers voor dat ouders met cruciale beroepen hun werkzaamheden

kunnen blijven voeren. Dit willen we graag continueren; en dat zullen we ook doen!
Ondanks dat uw recht heeft op de noodopvang willen wij uw vragen om er alleen
gebruik van maakt, als het écht noodzakelijk is.
Wij willen u vragen om het mailadres van Simon (si.de.heus@basisschooldeoase.nl)
alleen te gebruiken voor de aanmeldingen van de noodopvang. Alle overige
organisatorische punten (mijn kind is wat later, mijn kind wordt eerder opgehaald)
kunt u mailen naar de administratie.
Vragen over het werk bij de noodopvang kunt u stellen aan de groepsleerkracht.
Kinderen die noodopvang op school hebben, kunnen op school hun lessen volgen,
filmpjes bekijken, schoolwerk maken en begeleiding van de onderwijsassistenten
hierbij krijgen. Er wordt geen onderwijs gegeven. Wanneer uw kind de boeken niet bij
zich heeft, dan zullen wij u bellen om te vragen of deze alsnog gebracht kunnen
worden.
U kunt uw kind ’s morgens tussen 8:05 uur en 08.15 uur op het schoolplein bij de
ingang van de groene deelschool afzetten.
CITO-periode
De start van de cito toetsen staat gepland voor volgende week. Omdat we nog niet
weten wanneer de scholen weer open mogen, kunnen we dus ook nog niets zeggen
over wanneer de toetsen afgenomen worden, de laatste KIJK-lijnen ingevuld moeten
worden, de rapporten meegegeven moeten worden, de eindadviezen zijn etc.
Hierover moet centraal een besluit genomen worden. Zodra er meer duidelijkheid is,
zal dit direct worden gecommuniceerd.
Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021
Medio november 2020 zijn we begonnen met het innen van de vrijwillige
ouderbijdrage schooljaar 2020-2021. Op dit moment heeft reeds 84% van de ouders
aan deze oproep gevolg gegeven. Er zijn ook ouders die ervoor hebben gekozen
meer bij te dragen dan € 40,- zodat ook voor ouders die het minder makkelijk kunnen
betalen het verschil kan worden opgevangen door school. Bedankt! Het is zo
gemakkelijk gezegd maar we zijn enorm dankbaar voor uw ouderbijdrage. Hoe meer
geld er beschikbaar is, hoe meer activiteiten we kunnen organiseren al lijkt dat nu
een beetje dubbel gezien het thuisonderwijs.
Belangrijke data
•

Woensdag 13 januari: de geplande studiedag gaat niet door. De kinderen volgen
deze dag ‘gewoon’ onderwijs.
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