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Nieuws van de directie
We kijken terug op een intensieve periode van thuisonderwijs. Dankzij uw steun en
de grote inzet van alle kinderen, juffen en meesters hebben we de afgelopen periode
heel veel geleerd. Met veel plezier zijn wij deze week allemaal weer van start
gegaan!
Wij vinden het jammer dat wij u als ouder nog steeds niet in de school mogen
ontvangen. Gelukkig weten wij elkaar goed te vinden via Skype, Microsoft Teams,
email of een telefoontje.
Halen en brengen
Een aandachtspunt betreft het ophalen en brengen van de kinderen. Uw kind mag
pas het schoolplein op, wanneer zijn of haar leerkracht buiten bij de ophaalplek staat.
We zien dat er veel ouders blijven staan kijken bij het hek, totdat hun kind naar
binnen is. Het zou fijn zijn als u afscheid neemt van uw kind buiten het hek, even
zwaait en vervolgens weer naar huis gaat. Zo is het ook voor andere ouders veilig
om hun kind op school te brengen, binnen de gegeven 1,5 m afstand. Graag
attenderen wij u ook op het dringende advies om rondom de school een mondkapje
te dragen.
Een heel ander punt dat we ook onder de aandacht willen brengen is het parkeren bij
het halen en brengen. Direct op de eerste schooldag waren er meerdere ouders die
hun auto dubbel parkeerde op straat. Niet nodig, gevaarlijk en vervelend voor alle
andere weggebruikers. De gemeente komt deze week trouwens nog een keer met de
sneeuwschuiver langs om de weg bij de parkeerplaatsen schoon te maken.
Schoolfotograaf
Op maandag 1 en dinsdag 2 maart komt de schoolfotograaf op school. Vanwege de
huidige maatregelen zien deze dagen er anders uit dan voorgaande jaren. Wij zijn

erg blij dat het met wat aanpassingen toch mogelijk is geworden om u en uw
kind(eren) een mooie herinnering aan te kunnen bieden.
De individuele foto’s en de klassenfoto’s worden op maandag 1 maart en dinsdag 2
maart gemaakt. Vanwege de geldende maatregelen (cohorten) is ervoor gekozen om
dit jaar de klassenfoto in groep 4 t/m 8 niet op de traditionele manier te maken, maar
op een veiligere manier, waardoor de kinderen individueel op de foto zullen gaan.
Uiteindelijk worden deze foto’s weer tot één leuke klassenfoto gevormd, zie
onderstaand voorbeeld voor een idee:

Voor de groepen 1-2 en 3 verandert er niets m.b.t. de groepsfoto.
LET OP: helaas worden er dit jaar geen foto’s gemaakt van broertjes en zusjes die
op de Oase zitten. Dit geldt ook voor de broertjes en zusjes die (nog) niet bij ons op
school zitten. Dit zou teveel beweegmomenten veroorzaken in de school en dat
willen wij natuurlijk voorkomen.
Het definitieve rooster wanneer uw kind aan de beurt is volgt volgende week via
Social Schools.

Belangrijke data
•

Vrijdag 19 februari: studiedag

•

Voorjaarsvakantie van 19 februari t/m 28 februari

.

