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Afscheid Aaldert
Beste collega’s, kinderen en ouders,

Zoals jullie weten heb ik besloten met pensioen te gaan. Zo aan het einde van mijn onderwijsloopbaan, na
bijna 44 jaar onderwijs als leerkracht, adjunct-directeur en directeur is het mooi geweest. Op 21 en 22 april
staat mijn afscheid centraal.
Ik ga het onderwijs zeker missen, dat kan ik nog niet goed besteffen. Mijn leven was verweven met kinderen,
collega’s en ouders. Ik heb een prachtige tijd gehad in onderwijsland en veel meegemaakt.
Van professor Waterinkschool naar de Oase. Van een oud gebouw naar een nieuw gebouw. Ik heb veel
voldoening gevonden in mijn werk ben elke dag met plezier naar school gegaan. We hebben samen veel mooie
dingen meegemaakt.
Vandaag is mijn laatste dag als directeur op onze school. Ik ben dankbaar voor alles wat we samen hebben
opgepakt en opgebouwd. Samen is één van de kernwaarden van onze school. Als team kom je alleen verder als
je het samen doet. We stonden samen voor de ontwikkeling van ons onderwijs, voor de veiligheid en het
vertrouwen in elkaar en de waardering van elk individu. Samen hebben we veel bereikt. Als ik in de Oase sta en
om me heen kijk, dan geeft mij dat een fantastisch gevoel. Dat hebben we toch maar samen gerealiseerd.
Gisteren heb ik afscheid mogen nemen van kinderen en collega’s. De kinderen hebben laten zien hoe ze samen
een circus kunnen vormen. Allerlei acts zijn ingestudeerd en uitgevoerd. Met een prachtige voorstelling als
resultaat. Ik heb ervan genoten en aan de gezichten van de kinderen te zien, zij ook.
Van alle groepen kreeg ik een prachtig beschilderde klomp mee als aandenken aan de groep. Daar ga ik iets
leuks mee doen. Misschien wel ophangen aan mijn schuur.
Vandaag nog een dag met ontbijt, vossenjacht en afscheid van ouders en genodigden. Overweldigend.
Ik wil iedereen graag bedanken voor de prachtige tijd samen en voor dit fantastische afscheid.
Dank voor alles.
Ik wens het team, kinderen en ouders alle goeds voor nu en in de toekomst.

Met een vriendelijke groet,
Aaldert Renting
ex-directeur van de Oase

SCHOOLFRUIT
Agelopen week was de laatste week van het
schoolfruit. Na de vakantie is er geen schoolfruit
meer.

CITYRUN
Even een herinnering
Er hebben zich al een aantal kinderen aangemeld voor
de City-run van zaterdag 21 mei.
Jullie kunnen je kind nog aanmelden tot en met 5
mei. Na-inschrijving is dit jaar niet mogelijk.
We hopen dat er dit jaar heel veel kinderen van De
Oase meelopen!

BIJBELSE GESCHIEDENIS
Zin!
Als je het even vergeet, dan herinneren de picto’s Kinderen vertellen elkaar deze week waar ze wel
in de gang je er wel weer aan.
of geen zin in hebben. Ze komen erachter dat
“zin” iets persoonlijks is en ontdekken de kracht
REGELS
ervan. Kinderen verkennen het begrip zinvol. Ze
Om ervoor te zorgen dat alles lekker loopt zijn er ontdekken dat iets waar je geen zin in hebt, toch
een aantal regels en afspraken bij ons op school.
zinvol kan zijn.
Elke week is er een regel van de week. Aan deze
In de Bijbelverhalen volgen we Jona die een opregel besteden we gedurende twee weken extra dracht krijgt waar hij geen zin in heeft. Hij moet
aandacht. De regel staat ook op het infoblad en
van God naar Nineve, maar stapt op een schip
sommige ouders besteden ook thuis aandacht
dat precies de andere kant op gaat. Als er een
aan de schoolregel.
storm opsteekt, weet hij dat dat door hem komt.
ZWEMDIPLOMA

Lanay heeft haar zwemdiploma A gehaald. Van harte
gefeliciteerd met deze prestatie!

VERHALEN UIT DE BIJBEL
Jona heeft geen zin in de opdracht. Jona krijgt de
opdracht van God om naar Nineve te gaan. Daar
ziet hij de zin niet van in. Hij is profeet van Israël.
Dus wat voor zin heeft het om naar een ander
land te gaan? Jona gaat op weg, maar niet naar
Nineve. Hij pakt de boot naar Tarsis. Dat is
precies de andere kant op. Jona 1:1-3.
Overboord gejonast. Terwijl Jona ligt te slapen,
steekt er een storm op. De zeemannen zijn bang
en ieder bidt tot zijn eigen god. Jona wordt
wakker gemaakt. De kapitein vraagt hem ook te
bidden tot zijn God. Het lot wordt geworpen om
te zien wie de schuldige is. Het is Jona. Hij zegt

dat ze hem overboord moeten gooien om de zee
weer kalm te krijgen. Jona 1:4-16.

KONINGSSPELEN
We hebben weer een geweldige dag
gehad vandaag. We begonnen met een
gezellig koningsspelenontbijt. In de
gangen aan lange tafels. Daarna naar
buiten voor het Wilhelmus en het
Koningspelenlied van Kinderen voor
Kinderen. De kinderen liepen daarna door
de stad om op zoek te gaan naar vossen.
Ook Aaldert liep mee. Aaldert was blij
verrast dat de vossen bekenden van hem
waren. We kijken terug op twee hele
mooie dagen. We wensen Aaldert nog
veel gezonde en mooie jaren. Dat hij
samen met zijn vrouw kan genieten van
andere hele leuke en mooie dingen. Het
ga je goed Aaldert!

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2022-2023

In dit vakantierooster staan nog niet de studiedagen vermeld!
Wij zullen de vakanties en andere bijzonderheden ook weer in de kalender van Parro zetten.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart em vrijdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

17 t/m 21 oktober
26 dec t/m 6 januari
27 febr t/m 3 maart
7 april
10 april
24 april t/m 5 mei (Incl. Koningsdag em
bevrijdingsdag)
18 emn 19 mei
29 mei
24 juli t/m 1 september

Namens het team van de Oase wensen wij u een fijne vakantie!
Met vriendelijke groeten,

Lianne Meulenkamp

