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Om 08.25 gaat ’s ochtends het hek open. Kinderen kunnen zelfstanding 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,
De voorbereidingen van de Summerfair zijn in volle gang. Het weer is prima en we maken er een
gezellige middag van 16.00 tot 19.00 UUR
Familie en vrienden zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd! Contant geld meenemen is belangrijk.
Pinnen is niet mogelijk.
Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein van Het Morgenlicht, Gramsbergerweg 59, te voet onder
de vissenkom door.
We zien u graag op de Summerfair.
VERSTUREN NIEUWSBRIEF
Om ervoor te zorgen dat u niet meer berichten in de Parro-app krijgt dan nodig is, hebben wij in de
Parro app twee groepen aangemaakt. In deze groepen wordt algemene mail verstuurd, die u maar
één keer krijgt. In de groeps-app zal de leerkracht informatie van de groep delen.
LUIZENCONTROLE
Afgelopen maandag zijn wij weer gestart met luizencontrole. Normaal gesproken kreeg u vooraf
bericht. Wij zullen dit vanaf nu weer vooraf met u communiceren wanneer de luizencontrole zal zijn.
In de groepen waar hoofdluis geconstateerd is zal maandag 3 oktober de hele groep nogmaals
gecontroleerd worden. Na iedere vakantie zal er een luizencontrole zijn. Mocht er in de groep luizen
zijn, dan krijgt u van de leerkracht bericht in de Parro-app. Mocht uw kind luizen hebben, dan krijgt u
persoonlijk bericht. In deze link vindt u meer informatie wat u moet doen bij hoofdluis.
https://www.ggdnog.nl/media/1349/hoofdluis-ggd-wijzer-hoofdluis-augustus-2019.pdf

HERINNERING
Heeft u de activiteitenbrief al ingeleverd? Dit is de brief waarop u zich kunt aanmelden voor
activiteiten op en bij school zoals pannenkoeken bakken, meerijden met excursies, enz. Graag voor 30
september weer mee te geven naar school. Bedankt namens de ouderwerkgroep.

REGEL VAN DE WEEK
De komende twee weken besteden we aandacht aan:
RUST IN DE GANG

•
•

Ik loop rustig in de gang
Ik praat zachtjes in de gang

Als je het even vergeet, dan herinneren de picto’s in de gang je er wel weer aan.
VERJAARDAGEN
September
23 Rosa-Linn
27 Latika
Oktober
8 River
9 Selina

TREFWOORD
Bijbelse geschiedenis
Een persoonlijke zoektocht
Prinses Rina gaat op zoek naar antwoorden op vragen als “Wat vind ik mooi?”, “Waar word ik blij van
en wat vind ik belangrijk?” De zoektocht eindigt als Rina uiteindelijk haar thuisliedje vindt dat bij haar
past.
Bijbelse verhalen
•

Abraham en Lot gaan hun eigen weg. Abraham en Sara zijn terug in Kanaän, nadat ze een tijdlang in Egypte waren om de hongersnood te ontvluchten. Abraham en Lot besluiten allebei

•

naar een eigen land te gaan, zodat hun herders geen ruzie meer hoeven maken. Lot kiest wat
hij ziet: water, ruimte. Abraham vertrouwt op het woord: de belofte dat het goed met hem zal
gaan. Gen. 13:1-8.
God belooft Abraham een volk. God belooft opnieuw aan Abraham dat Sara en hij een kind
zullen krijgen. Genesis 15.

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

