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Nieuwsbrief nr. 19 

Om 08.30 gaat ’s ochtends het hek open. Kinderen kunnen tussen 08.30 en 08.40 uur de school 

inlopen. ’s Middags gaat het hek op maandag, dinsdag en donderdag open om 14.30 uur. Op 

woensdag en vrijdag gaat het hek aan het einde van de ochtend  open om 11.45 uur. Mocht u een 

keer eerder zijn, dan wacht u uit veiligheid op een parkeerhaven of op een parkeerplaats rondom 

onze school. Er is toezicht vanaf 08.30 uur. Dan pas komen kinderen op school.  

Beste ouders/verzorgers, 

De weken vliegen voorbij, over een paar weken is het al zomervakantie. Er staan nog wat activiteiten 

op het programma. In deze nieuwsbrief vindt u de juiste belangrijke data. De komende weken 

hebben wij ook weer rapportbesprekingen. Het is fijn om u dan weer te ontmoeten. In een vorige 

nieuwsbrief gaf ik aan dat wij dit schooljaar u nog een keer in school wilden uitnodigen. Dat doen we 

aan het begin van het nieuwe schooljaar met een startfeest. Datum volgt. 

Hierboven vindt u de tijden dat het hek open gaat en dat kinderen op school mogen komen, voor de 

duidelijkheid, 

Een tijd geleden hebben wij u gevraagd een enquête in te vullen over het onderwerp 

kindcentrum/opvang. Op dit moment zijn wij druk bezig om het één en ander uit te zoeken. Hier 

komt heel veel bij kijken. Wij informeren u weer wanneer wij meer weten. 

Laura van den Berg is onze nieuwe logopedist naast Anouk. Zij zal zich in deze nieuwsbrief 

voorstellen. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Lianne Meulenkamp 

 

Voorstellen 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Mijn naam is Laura van den Berg. Vanaf 18 mei start ik binnen Connect Logopedie op De Oase op de 

dinsdag. Voorheen heb ik werkervaring opgedaan in een vrijgevestigde praktijk en in het speciaal 

basisonderwijs (cluster 2). De combinatie van logopedie in het onderwijs spreekt mij aan en ik kijk er 

dan ook erg naar uit om bij Connect te starten. In mijn behandelingen zorg ik voor een veilige en 
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gezellige sfeer: ik ben geduldig, betrokken en enthousiast en daarmee weet ik – samen met u en het 

kind - behandeldoelen te behalen. 

Hebben jullie vragen of kan ik uw kind ergens mee helpen? Neem gerust contact met mij op! U kunt 

mij bereiken op: 06-51125721 of via l.vandenberg@connectlogopedie.nl. 

Mijn werkdagen zijn van maandag t/m donderdag, waarvan de dinsdag op De 

Oase. 

Wie weet tot ziens!  

Met vriendelijke groet, 

Laura van den Berg-Kamphuis 

 

  
 
Ma 16 mei 
Lili  
Björn 
Di 17 mei 
Latika  
Vr 20 mei 
Guus  
Wo 25 mei 
Juf Alie  
 

 
Do 26 mei 
Sjoerd  
Duncan  
Vr 27 mei 
Fébe  
Zo 29 mei 
Maik  
Isa 
  

 

   Belangrijke dagen:        

26 mei  Hemelvaartsdag 
27 mei Vrij 
3 juni studiedag 

6 juni Tweede Pinksterdag 
13,14,15 juni Rapport bespreking gr. 1 t/m 8 
30 juni, 1 juli Minikamp 

29, 30 mei en 1 juli schoolkamp 
 

 

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.   

 

Onze jarigen 



 

 

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

City-run  

Deze week hebben de kinderen die meelopen met de City-run hun startnummer en een mooi nieuw 

schoolshirt mee naar huis gekregen. Zo zijn ze goed herkenbaar als jullie ze willen aanmoedigen. De 

City-run is a.s. zaterdag 21 mei in het centrum van Hardenberg. De jongste kinderen starten om 17:35 

uur vanaf De Markt. Daarna komen de verschillende leeftijdsgroepen aan de start tot 18:25 uur. We 

wensen de kinderen veel plezier tijdens het lopen. 

 

ZWEMDIPLOMA  

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

 

BIJBELSE GESCHIEDENIS 
 
Het thema is ‘Kwetsbaar’. 
Een been breken, of een mooie vaas, het doet allemaal pijn. Maar het kan nu eenmaal gebeuren. 
Mensen dingen, dieren en planten zijn kwetsbaar en daar moeten we mee leren leven. 
 
Bijbel 
Een prachtig verhaal over kwetsbaarheid vinden we in het Bijbelboek Rechters. Nog voordat hij gebo-
ren wordt is Simson al voorbestemd om een sterke kerel te worden met en bijzondere missie. 
 

Namens het team van de Oase wensen wij u een fijn weekend! 

Met vriendelijke groeten, 

Lianne Meulenkamp 

 



 

 

 


