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Nieuwsbrief nr. 22 

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, 

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wat staat er tot de vakantie op de planning? 

Vandaag gaat het rapport mee en ook de groepsindeling voor volgend schooljaar. De afgelopen 

weken hebben onze leerkrachten, ambulante begeleiders en interne begeleider zich hierover 

gebogen. Een nieuwe indeling is nodig omdat gedurende het schooljaar kinderen op onze school 

komen en de klassen groeien. Wij willen onze klassen graag klein houden en dan is een nieuwe 

indeling nodig. Deze indeling staat vast en wij gaan ervan uit dat u vertrouwen heeft in de keuze die 

gemaakt is voor de groepsindeling. De groepsindeling mét de leerkrachten voor volgend schooljaar 

hebben wij op een ‘vakantiekaart’ afgedrukt, dit is meteen duidelijk voor de kinderen. 

 

Maandag neemt groep 8 afscheid van onze school. Donderdag is de laatste schooldag voor de 

groepen 1 t/m 7. Wij sluiten met deze groepen dit schooljaar af met de komst van een ijscokar en 

trakteren alle kinderen op een ijsje.  

 

Het was een bijzonder en mooi schooljaar met veel feesten van juffen, nog een stukje corona, 

minikamp en schoolkamp.  
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OUDERS BEDANKT 

 

Het afgelopen schooljaar hebben ouders zich ingezet voor onze school. Het betrof verschillende 

activiteiten, grote en kleinere. De ouderwerkgroep, het team en de kinderen willen alle vaders, 

moeders en andere vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet. We kunnen uw hulp echt 

niet missen en vinden het fantastisch dat er telkens weer mensen klaar staan voor de Oase. Super! 

                                          

 

  
 

 juli  

8 juli: juf 
Daniëlle 
11 juli: 
meester 
Remy 

12 juli: Dilan 

18 juli: Jason 

20 juli: Polo 

20 juli: 
Christiann 

21 juli: Sem 

27 juli: Marc 

29 juli: Lucas 

 

augustus 
  1 aug.: Felien 

  3 aug.: Dani 
  8 aug.: Romey 

  8 aug.: Robert 
  8 aug.: juf Betty 

  8 aug.: Betsy (schoolschoonmaakster) 

12 aug.: Stijn 

14 aug.: meester Albert 
17 aug.: Steijn 

20 aug.: Dion 

22 aug.: Tijs 

24 aug.: Marc 

29 aug.: Deon 

30 aug.: Damon 

30 aug.: Jasper 
 2 sept.: juf Miriam 

 

Onze jarigen 



 

 

   BELANGRIJKE DAGEN:        

 

15 juni zijn de kinderen vrij. Maandag 29 augustus start ons nieuwe schooljaar weer! 

Op de website staan de schoolvakanties en studiedagen vermeld voor het schooljaar 2022-2023.

 
 

REGELS 

 

Alle regels worden herhaald die de kinderen het afgelopen jaar hebben 
geleerd. 

 

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

 

Met vriendelijke groeten, 

Lianne Meulenkamp 

 

 

 


