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SINTERKLAAS
Wat fijn dat wij Sinterklaas konden ontvangen in school! En wat
geweldig dat hij met een truck het schoolplein op kwam rijden.
Alleen de Pieten waren er niet! Het bleek dat de Pieten op de
pakbon stonden, maar dat ze later geleverd zouden worden!
Gelukkig konden de Pieten ons vinden, omdat wij de Pieten riepen.
Wij hebben met elkaar gezongen en daarna ging het feest binnen
verder. Wat hebben de kinderen in de bovenbouw prachtige
surprises gemaakt!! Groot compliment aan jullie!

VERJAARDAGEN
December

BELANGRIJKE DATA
4: Rosalie
9: Milan
11: juf Frédy
11: juf Inge
12: Devlana
13: Levi
14: Brith
14: juf Heidi
16: Thom
16: Silvian

Kerstvakantie van vrijdag 24
december t/m vrijdag 7 januari
2022

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.

• Ik geef anderen de ruimte.
• Ik let op mezelf.
Als je het even vergeet, dan herinneren de picto’s in de gang je er wel weer aan.

KERSTMARKT
Helaas kan de kerstmarkt niet doorgaan door de aangescherpte maatregelen.
We vieren op donderdag 23 december in de eigen groep kerst met de kinderen. Dit wordt gedaan
aan de hand van de viering uit Trefwoord met het thema “Verrassend licht”.

BRENGEN EN HALEN OVONDE
Wij willen jullie vragen, dit hebben wij ook afgesproken met de taxichauffeurs, om de ovonde als een
rotonde te gebruiken. Dat betekent wanneer je de hekken doorkomt rechts de ovonde op te rijden.
Daarna zover mogelijk doorrijden tot voorbij de tweede opening van het hek. Kind/kinderen laten
uitstappen, dan de ronde verder afmaken en de ovonde verlaten. Het is mogelijk dat u dacht dat de
eerste opening van het hek bedoelt is voor de kinderen van de groepen 1 t/m 5, dat is niet zo. Wij
denken op deze manier een goede doorstroom van auto’s en busjes te hebben. Wij hopen op jullie
medewerking en begrip.
Wij hebben het eerder aangegeven, maar brengen het nog even onder de aandacht. Om 8.25 uur
gaat op zijn vroegst het hek open. Half negen gaat de eerste bel. Vanwege de verkeersveiligheid
willen wij graag dat u vanaf 08.25 uur aan komt rijden de ovonde op.
VANUIT DE MR
De notulen van de laatste MR-vergadering (23 november) kunt u vinden op de website van school.
https://sbo-deoase.nl/ouders/mr/

BIJBELSE GESCHIEDENIS

De komende tijd ontdekken de kinderen dat als je iets (al) ziet dit vaak een gevolg heeft. Wat iemand
doet met een vooruitziende blik, is verschillend. De kinderen verkennen verschillende voorbeelden.
In de Bijbelverhalen ziet Jesaja betere tijden aankomen en droomt hij van een mooie toekomst,
waarin een leeuw en een lam naast elkaar liggen.
VERHALEN UIT DE BIJBEL
• Jesaja ziet betere tijden: de opa van Sima heeft zojuist de profeet Jesaja horen spreken. Hij
vertelde een hoopvol verhaal over een omgehakte boom waaruit een klein, nieuw takje
ontspruit. Jesaja 11:1-5.
• Jesaja ziet vrede: De opa van Sima vertelt weer wat hij van Jesaja heeft gehoord. Dit keer geen
donkere dromen, maar een beeld van een prachtige toekomst. Jesaja 11:6-10.
TWIRL

NAMENS HET TEAM VAN DE OASE EEN HEEL FIJN WEEKEND!

