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Om 08.25 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 ’s morgens 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,

In deze nieuwsbrief een korte terugblik op het feest van juf Frédy. Ook willen wij het afscheid van
juffen en meesters even onder de aandacht brengen zoals wij ook vorig jaar gedaan hebben. U vindt
de laatste agenda voor dit schooljaar van de MR in de nieuwsbrief. Het zijn nu écht de laatste weken.
Ik weet niet hoe u het ervaren heeft, maar dit jaar is weer voorbijgevlogen.

FEEST JUF FRÉDY
We hebben een hele leuke dag gehad. Juf Frédy en haar man hebben ook erg genoten. Iedereen was
in de vakantiestemming. Hieronder een paar foto's.

Woensdag 22
Thijs
Vrijdag 24
Jade
Maandag 27
Sigrit
Lana T.

Dinsdag 28
Maréll
Woensdag 29
Lana O.

Onze jarigen

BELANGRIJKE DAGEN:
30 juni, 1 juli
Minikamp
29, 30 juni en 1 juli
schoolkamp
15 juli
Kinderen vrij
Busvervoer tijdens het schoolkamp en minikamp.
Willen jullie als ouders zelf, op tijd, aan de buschauffeur doorgeven op welke dagen je kind niet
meegaat!

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.
Tijdens de kampweek geldt deze regel
natuurlijk ook en alle andere regels die jullie
geleerd hebben ook.
Als je het even vergeet, dan herinneren de
picto’s in de gang je er wel weer aan.

SCHOOLGELD
Voor de ouders/verzorgers die pasgeleden een brief hebben ontvangen over het schoolgeld: nog niet
alle betalingen zijn binnen. Denkt u er nog even aan het voor de kampeerweek over te maken? Dank
alvast.
ZWEMDIPLOMA
ZWEMDIPLOMA
Lars O. uit groep 4/5 heeft zijn
zwemdiploma A gehaald. Van harte
gefeliciteerd!

AFSCHEID JUFFEN EN MEESTERS
Bericht van de juffen en meesters:

Wij werken met veel plezier met jullie kinderen. Wij vinden het heel fijn dat jullie, en jullie kinderen,
dat aan het eind van het schooljaar willen laten blijken. We krijgen dan ook vaak leuke dingen. We
zijn als team echter van mening dat deze dingen geen geld moeten kosten. Dus wil jullie kind aan het
eind van het schooljaar iets geven, dan liever iets wat zelf geschreven of gemaakt is. Maar ook een
vriendelijk woord met een glimlach is voldoende:-)
AGENDA MR
1. Opening/Welkom
2. Notulen vorige vergadering
3. GMR / terugblik GMR avond
4. Jaarplan/NPO + evaluatie 21/22
5. Formatie 22/23
6. rondvraag
7. Afscheid Hannibal en Annelies
8. Sluiting en welkom aan de twee nieuwe MR leden

BIJBELSE GESCHIEDENIS
Vreemdeling worden
Je wordt niet als vreemdeling geboren, je kunt wel vreemdeling worden. Bijvoorbeeld wanneer je als
vluchteling in een onbekende omgeving terecht komt. Vooral wanneer je dan als eenling of
minderheid afwijkt van de rest. Omdat je anders praat of een andere huidskleur hebt.

BIJBELSE VERHALEN
De Bijbelverhalen in dit thema gaan over de joodse jongen Daniël en zijn vrienden die weggehaald
worden uit Jeruzalem en zich in Babel – een heel nieuwe, vreemde omgeving – staande moeten
houden. Een omgeving waarin ze andere namen krijgen, ander voedsel moeten eten en een andere
god moeten vereren. Daniël 1:1-7 en 1:8-21.

Namens het team van de Oase wensen wij u een fijn weekend!
Met vriendelijke groeten,
Lianne Meulenkamp

