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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 OUDER(S)/VERZORGER(S), 

Het team is op dit moment druk bezig met het schrijven van de OPP's (OntwikkelPerspectief Plan). De 

OPP's hebben we in een ander jasje gestoken. De tabel bijvoorbeeld is veranderd, de gegevens zijn 

gedraaid. Wilt u verder kijken of de gegevens kloppen? Mocht er iets veranderd moeten worden dan 

kunt u dit doorgeven tijdens het OPP-gesprek. Het OPP-gesprek vinden wij een heel belangrijk 

onderdeel in de ontwikkeling van uw kind, wat wij persoonlijk met u willen bespreken. Deze 

gesprekken houden wij twee keer per jaar en wij verwachten uw aanwezigheid bij deze gesprekken. 

 

Deze week hadden wij een studiedag die in het teken stond van ‘ontmoeting op andere scholen’ en 

het onderwerp ‘programmeren, 21eeuwse vaardigheden.’ 's Ochtends zijn wij in kleine groepjes 

uiteengegaan om andere scholen te bezoeken met het doel van elkaar te leren. In de middag zijn wij 

onder begeleiding van juf Karin, juf Stefanie en juf Miriam aan de slag gegaan met allerlei materialen 

die je kunt programmeren. Zo zijn wij beter op de hoogte en kunnen wij deze materialen inzetten in 

de klas. Een leerzame dag. 

 

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

     

 
Ik heb respect voor de ander: 

• Ik ben aardig voor de ander 

• Ik houd rekening met de ander 

• Ik gebruik nette woorden tegen de 

ander 
 

Als je het even vergeet, dan herinneren de picto’s in de gang je er wel weer aan. 
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VOORSTELLING “LEJO ONTDEKT HET ORKEST” groep 5 

 

Op dinsdag 24 januari is groep 5 van juf Rita en juf 

Daniëlle naar een voorstelling geweest in de 

Voorveghter. Er was een echt orkest: Phion 

(professioneel symfonieorkest van Overijssel en 

Gelderland).  Samen met Lejo, die gespeeld werd 

door een poppenmaker en een dirigent ging het 

orkest muziek maken. Ook werden de instrumenten 

voorgesteld. De kinderen mochten tussendoor zelf 

meedoen met het maken van geluiden van regen en 

onweer. Het was een hele leuke voorstelling om 

mee te maken. 

 

 

VERJAARDAGEN  

 

VERJAARDAGEN 
FEBRUARI 
  6: Dennis 
  6: Deon 
  7: Hajo 
15: Joey 
 
 
 
 

Belangrijke data: 
Maandag 13 t/m 15 februari: 
oudergesprekken op school 
 
Zaterdag 25 febr t/m 5 maart: 
voorjaarsvakantie 

 

TREFWOORD 

Bijbelse geschiedenis 

Durven 

Kinderen ontdekken wanneer ze iets eng vinden, maar het toch durven en wanneer ze ook mogen 

zeggen dat ze het niet durven. 

Bijbelse verhalen 

• Jezus en zijn hulpherders. De leerlingen moeten als hulpherders van Jezus op pad, 

maar ze zijn bang dat ze dat niet kunnen. Uiteindelijk durven ze te gaan. Matt. 9:35-10. 

• De barmhartige Samaritaan. Jezus vertelt een verhaal over een ma die wordt 

overvallendoor twee dieven. Gewond blijft hij achter. Er komen drie mannen langs. De 

eerste twee zijn bang en lopen door, de derde durft hem te helpen. 

Lucas 10: 25-37. 



 

 

 

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

 

 


