www.sbo-deoase.nl
Tel: 0523-272442
Nieuwsbrief nr. 6
l.meulenkamp@chronoscholen.nl
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 OUDER(S)/VERZORGER(S),
In de vorige nieuwsbrief ontbrak de informatie dat er a.s. maandag 14 november een studiedag is en
de kinderen vrij zijn. Deze informatie staat ook in de agenda in Parro. Daarnaast staan de vrije dagen
op de website van onze school. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Denkt u eraan om de het
taxivervoer af te melden voor maandag?
De afgelopen tijd is er steeds meer aandacht voor armoede. Een onderwerp waar niet iedereen die
dit aangaat graag over praat. Wij hopen dat u dit lastige onderwerp bespreekbaar wilt maken bij de
leerkracht van uw kind of bij onze IB’er Miranda Pietersen (m.pietersen@chronoscholen.nl) of bij mij,
Lianne Meulenkamp (l.meulenkamp@chronoscholen.nl). Als school kunnen wij u in contact brengen
met verschillende instanties die u kunnen helpen. Ook kunnen wij als school samen met u kijken naar
mogelijkheden binnen school.
INTOCHT VAN SINTERKLAAS OP SCHOOL
Maandag 5 december is Sinterklaas jarig. We hebben met Sinterklaas overlegd, dat hij vrijdagmorgen
2 december bij ons op school zijn verjaardag viert. Uiteraard komen de Pieten ook weer mee. Meer
informatie over het Sinterklaasfeest krijgt u van de leerkracht.
KLUSGROEP OUDERS
De klusgroep is afgelopen zaterdag onder leiding van Dirk, onze concierge, druk bezig geweest
rondom school. Dat is te zien! Het plein ligt er weer strak bij. Namens ons allemaal, heel erg bedankt!
REGEL VAN DE WEEK
De komende twee weken besteden we aandacht aan:

Ik ben eerlijk:
• ik vertel de waarheid
• ik maak goede keuzes

Als je het even vergeet, dan herinneren de picto’s in de gang je er wel weer aan.
VERJAARDAGEN
november
13 Daan
14 Finn
17 Chantal
17 Brian
21 Jurre
23 Nathan
25 Marly

Belangrijke data:

Zwemdiploma
Deon Godeke heeft zijn zwemdiploma B gehaald. Van harte gefeliciteerd!

TREFWOORD
Bijbelse geschiedenis
Zonder doel
Dat je niet altijd aan een doel hoeft te werken, gaan de kinderen ontdekken. Het kan ook heel fijn zijn
om lekker even niets te hoeven of om iets te doen wat alleen maar leuk is. Soms moet je ook je doel
aanpassen omdat een ander last heeft van jouw doel. En we hebben het over opgeven als iets te
moeilijk is. Dan laat je je doel los.
Bijbelse verhalen
• Kan Jakob terug naar huis? Nu Jakob met Rachel getrouwd is, wil hij graag terug naar het land
waar hij vandaan komt. Maar onderweg bekruipt hem een angstig gevoel. Zou Esau nog boos
zijn? Gen. 32.
• Jakob is een volhouder. Hij is met zijn grote familie op weg naar huis. Dan ontmoet hij Esau en
volgt een verzoening. Gen. 33.

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

