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INFO 27 22 april 2021

VERJAARDAGEN
24 april: Jayson
25 april: Jayden
25 april: Daan
27 april: Milan
4 mei : Linde
4 mei : Vienna
5 mei : Bart
6 mei : Milan
7 mei : Jin
9 mei: Lies
10 mei: Jasmijn
11 mei: Dylan
11 mei : juf Marloes

BELANGRIJKE DATA
23 april: Koningsdag vieren op
school
26 april t/m 7 mei: meivakantie
13 mei t/m 14 mei: Hemelvaart
24 mei: tweede Pinksterdag vrij

REGEL VAN DE WEEK
Om het lekker rustig in school te houden, willen we graag dat jullie aan het volgende
denken: STOP LOOP PRAAT

Als je het even vergeet, dan herinneren de picto’s je er wel weer aan.

KNUTSELPAKKET BIBLIOTHEEK
Maak je eigen hologram Voor kinderen vanaf 7 jaar.
Hou je van knutselen? Haal bij de Bibliotheek een envelop met spullen én een instructie om
gemakkelijk een projector te maken waarmee je hologrammen kunt zien! Een
smartphone bijvoorbeeld heeft maar twee dimensies, een 2D-beeld. Een
hologram is een 3D-beeld dat vanuit een plat vlak wordt geprojecteerd. Als je
er nog nooit een hebt gezien is het echt fascinerend. Kinderen en volwassenen
kijken hun ogen uit! Hologrammen hebben misschien wel de toekomst! Om
een hologram te kunnen zien, heb je een projector nodig. En laat je die nou
heel gemakkelijk zelf kunnen maken! De envelop met spullen én instructie kun je ophalen
tijdens de afhaalservice. Voor de tijden afhaal- service van de verschillende bibliotheken:
www.bibliotheekhardenberg.nl
VERANDERINGEN IN ONS TEAM
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn al weer in volle gang. Allerlei zaken
worden voorbereid, afgestemd en gepland. Ook de personele bezetting is aan verandering
onderhevig. Door het vertrek van juf Ineke verdwijnt een vertrouwd gezicht van de Oase. Juf
Ineke gaat stoppen als Ib-er op de Oase. Zij gaat van haar pensioen genieten. De afgelopen
weken is de vacature uitgegaan, hebben we een sollicitatiecommissie samengesteld uit
team, MR en directie en hebben we de sollicitatieprocedure voor Ib-er op de Oase afgerond.
Juf Miranda Pietersen gaat de rol van juf Ineke overnemen. Hierdoor ontstaat weer een
nieuwe vacature voor leerkracht en ambulant begeleider, het werk wat juf Miranda deed.
Inmiddels is deze vacature ook de deur uit en komen deze week, als het goed is, de
sollicitatiebrieven binnen. We gaan dan opnieuw een sollicitatiecommissie samenstellen en
sollicitatiegesprekken voeren om ook in deze vacature een nieuwe collega te kunnen
aanstellen. Tegen het einde van dit schooljaar zullen er nog een aantal wijzigingen in het
team van de Oase optreden. Daar hoort u de komende weken meer over.
VRAGENLIJSTEN
Aan het begin van de maand heeft elk gezin een link naar een vragenlijst toegestuurd
gekregen. We zouden het fijn vinden als u deze invult.
OVONDE
We hebben geprobeerd de ovonde zo veilig mogelijk in te richten. De stoep en het
middenstuk hebben een andere kleur gekregen om de rijstrook duidelijk uit te laten komen.
De rijstrook is dubbelbreed, om geparkeerde auto’s/busjes langs de stoeprand, te kunnen
passeren. Kinderen stappen zoveel mogelijk uit aan de kant van de stoep en lopen over de
stoep naar de toegangshekken tot het plein en dan door naar de klas.
Als u in het middenstuk parkeert, bedenk dan dat uw kind de rijstrook moet oversteken.
Door de drukte is dat voor chauffeurs soms niet goed te overzien. Hierdoor ontstaat soms
even een onveilige situatie. We willen het graag zo veilig mogelijk houden. Helpt u mee?
NPO-GELDEN

De overheid heeft bedacht dat, door de lockdown, onderwijsachterstanden zijn ontstaan.
Scholen hebben de opdracht de achterstanden aan te tonen en inhaalprogramma’s samen te
stellen. Voor scholen een lastige opdracht. Zeker voor scholen waar met individuele
programma’s gewerkt wordt, zoals bij ons. Onze ervaringen zijn zeer divers. Sommige
kinderen hebben bij het individuele thuiswerken grote vooruitgang geboekt en veel geleerd,
terwijl andere kinderen juist wat achter bleven in hun ontwikkeling en het thuisonderwijs
door de leerkracht digitaal en op afstand, met begeleiding van de ouders, als heel lastig

hebben ervaren. Hoe we deze achterstand moeten vaststellen is een lastige. Kinderen zijn
geen machientjes en ontwikkelen zich niet volgens een vastgesteld schema.
Kinderen hebben op allerlei manieren last gehad van de lockdown. Zowel op cognitief als op
sociaal en emotioneel gebied. We moeten aantonen dat kinderen, door het thuisonderwijs,
belemmerd zijn in hun cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Hiervoor moeten we
dan ondersteunings-programma’s opzetten en aanbieden. U hebt tijdens de lockdown
periode ook ervaring opgedaan met thuisonderwijs en de ontwikkeling van uw kind(eren).
Wij zijn benieuwd naar uw mening.
Waar constateert u achterstanden? In de cognitieve, sociale of emotionele ontwikkeling van
uw kind? Hoe denkt u dat we die vermeende achterstand kunnen inhalen/wegwerken?
Bij het beschrijven van mogelijke onderwijsvertraging maken we graag gebruik van uw
inbreng. U kunt uw informatie via het mailadres van onze website met ons delen.

Vanaf komend schooljaar komt er een plek vrij in de MR.
We zoeken een ouder die positief kritisch is ingesteld, wil meedenken over allerlei
onderwerpen die spelen op De Oase en de belangen van andere ouders wil
vertegenwoordigen.
De MR vergadert rond de 5 keer per schooljaar.

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 14 mei a.s.
U kunt uw interesse kenbaar maken via
e-mail: mr-oase@chronoscholen.nl

Bij aanmelding van meer dan 1 kandidaat zullen er
verkiezingen worden gehouden.

BIJBELSE GESCHIEDENIS
Ik houd vast aan…
Elke dag houd je veel vast. Concrete zaken als je fietsstuur en je pen. Je ergens aan
vasthouden kan ook gaan over gewoontes, personen of spullen. Soms gaat dat argeloos, maar
vaak is het vasthouden daaraan van waarde voor je leven. In de Bijbelverhalen gaat het over
de leerlingen van Jezus. Het verhaal over Hemelvaartsdag laat zien dat zij Jezus moesten
loslaten. Gelukkig laat hij hen niet met lege handen achter.

BIJBELSE VERHALEN
• De leerlingen kunnen Jezus niet vasthouden. Lucas, een van de leerlingen van Jezus
gaat het verhaal over hoe het leven met Jezus was, opschrijven. Hij leest zijn vrouw
Tabita steeds voor wat hij geschreven heeft. Hij schrijft ook over Hemelvaart. De dag
dat ze Jezus niet meer konden vasthouden.

KINDERACTIVITEIT MEIVAKANTIE

Kinderen hebben lang stil gezeten en mochten
veel dingen niet meer. Ook in de mei vakantie
zijn er niet zo veel dingen te doen zoals
eerder. Daarom hopen wij, van Sportservice,
zo veel mogelijk kinderen enthousiast te
krijgen om mee te doen aan de ‘escape
challenge’.
In deze challenge moet een groepje van max
10 kinderen proberen uit verschillende
‘kamers’ te komen d.m.v. beweegopdrachten.
De deelname is gratis maar wel graag
aanmelden. Meer info hierover staat op de
bijgevoegde flyer.

