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Feest juf Antje!
We hebben vandaag feest gevierd omdat juf Antje al 41 jaar in het
onderwijs en op onze school werkt! Het was een gezellige dag. Juf
Antje werd met een Citroën Eend opgehaald samen met haar man.
In sportieve kleding, die ze ‘moest’ aantrekken, kwamen ze op
school.
Na het zingen van een zelfgeschreven tekst op het nummer ‘Kleine
wasjes, grote wasjes’ (juf Antje doet al jaren ook de was) ging
iedereen naar binnen. Om de beurt brachten onze groepen een
bezoek aan Magic John en ze werden met lekkers verwend door juf
Antje. Een gezellige morgen en mooie herinneringen om op terug te
kijken.

REGELS
Om ervoor te zorgen dat alles lekker loopt zijn er een aantal regels en afspraken bij ons op school.
Elke week is er een regel van de week. Aan deze regel besteden we gedurende twee weken extra
aandacht. De regel staat ook op het infoblad en sommige ouders besteden ook thuis aandacht aan de
schoolregel.

REGEL VAN DE WEEK
• Op de parkeerplaats loop ik naast de fiets
Als je het even vergeet, dan herinneren de picto’s in de gang je er wel weer aan.

KERSTMARKT
Op donderdagavond 23 december zal er van 17:00 tot 19:30 een gezellige kerstmarkt zijn op ons schoolplein.
Er zullen natuurlijk dingen verkocht worden voor een goed doel.
Wij zijn op zoek naar ouders die ook iets willen maken voor de verkoop. Bent u creatief, wilt
u iets bakken (knieperties, oliebollen) of heeft u een ander idee voor de kerstmarkt, neem dan contact op met
Juf Miriam (m.vugteveen@chronoscholen.nl)

INCASSO SCHOOLGELDEN
De eerste termijn van de incasso schoolgelden zal tussen 26 november en 5 december plaatsvinden.
De exacte datum is afhankelijk van de verwerkingstijd bij de verschillende banken. Heeft u vragen
over de incasso dan kunt u contact opnemen met meester Albert.
VANUIT DE MR
23 november om 19:30 vergadert de MR. Hieronder vindt u de agenda.
Mocht u de vergadering willen bijwonen, dan kunt u mailen naar mr-oase@chronoscholen.nl
Agenda:

1. Opening/Welkom
2. Notulen vorige vergadering
3. Input van ouders
4. GMR
5. Tussenevaluatie jaarplan/NPO
6. Leerlingenvervoer
7. Situatie rondom corona/vervanging ziekte
8. Basisbehoeften leerlingen
9. Rondvraag
10. Sluiting

BIJBELSE GESCHIEDENIS
Tekenen zien van…
In deze week vóór het sinterklaasfeest zien kinderen om zich heen allerlei tekenen dat dit feest eraan komt.
Wie goed kijkt, kan meer tekenen ontdekken van iets dat er misschien nog niet is, maar wel zal komen. De
kinderen ontdekken dat iedereen dat op een eigen manier ervaart.
In de Bijbelverhalen horen kinderen dat Jesaja tekenen ziet dat het niet goed gaat in het land. De mensen
denken niet meer aan God. De zorg voor zwakkeren wordt vergeten.

VERHALEN UIT DE BIJBEL
Open jullie ogen! Sima gaat vaak met zijn opa naar Jeruzalem. Daar gaan ze ‘zwerven door Jeruzalem’
op zoek naar trofeeën; mooie dingen die Sima in zijn kamer bewaard. Opa is de laatste tijd somber,

omdat het niet goed gaat in het land. Op een plein in Jeruzalem komen Sima en opa Jesaja tegen. Hij
waarschuwt de mensen voor wat komen gaat. Alleen luistert bijna niemand naar hem. Jesaja 1.
Jesaja vertelt over zijn droom. Sima en opa gaan weer naar de stad. Opa wil naar Jesaja luisteren, maar Sima
vindt de woorden van Jesaja te naar, hij gaat iets moois zoeken. Hij vindt een piepklein boomstronkje

MAATREGELEN CORONA
Er zijn veel coronabestemmingen op scholen in onze buurt. Tot nu toe hebben wij geen besmettingen in
school. Wij zijn heel blij dat u contact opneemt met onze leerkrachten wanneer u vragen heeft. Ook vinden wij
het fijn dat u overlegt wanneer uw kind klachten heeft en wat te doen. Voor onze school zijn de regels niet
gewijzigd. Het enige dat wij vragen of u een mondkapje draagt wanneer u in school loopt, wanneer u zit mag
het mondkapje af. Wij vinden het heel belangrijk om zoveel mogelijk door te laten gaan, dat lukt niet bij alles,
maar zoals het er nu naar uitziet nodigen wij u uit om met het rapportgesprek naar school te komen.
Meer informatie over de wijzigingen en regels vindt u op deze link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnenmet-kinderen

AGENTEN OP SCHOOL
We hebben als school, af en toe contacten met de politie. Meestal met de wijkagenten. Soms komen ze
hiervoor even op school langs.
Kinderen vinden het vaak spannend als de politie komt. Dat is niet de bedoeling. Omdat we het belangrijk
vinden dat politiemensen als dienstverleners worden gezien, hebben we afgesproken dat de wijkagenten af en
toe even langskomen voor een bezoekje, zodat onze kinderen hen regelmatig zien, maar hen ook een vraag
kunnen stellen en in gesprek kunnen gaan. Een bezoekje aan de klassen behoort ook tot de mogelijkheden.

VOOR DE KINDEREN UIT GRAMSBERGEN
Lieve Kinderen van Gramsbergen, aankomen in de haven en een feest in de Binder wordt dit jaar lastig, maar
niet getreurd.... De Sint en zijn pieten komen naar jullie toe!
Tijdens een feestelijke parade 20 november zal deze bonte stoet de lichtstad route door Gramsbergen gaan
rijden op zoek naar de ring van Sinterklaas! Vanaf een uur of 13.00 zullen jullie ons kunnen zien in
Gramsbergen!

NAMENS HET TEAM VAN DE OASE EEN HEEL FIJN WEEKEND!

