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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. Er is toezicht vanaf 08.30 uur. Dan pas komen kinderen op school. ’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. 

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S), 

 

Een aantal weken geleden heb ik u gevraagd een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Veel van u 

hebben de vragen ingevuld. Daar ben ik heel blij mee. Zo hebben wij een goed beeld gekregen. Onze 

leerlingen geven ons een rapportcijfer van een 8,3. U geeft ons als ouder(s)/verzorger(s) ook een 

rapportcijfer van een 8.3. Ondanks dit mooie cijfer zien wij ook punten voor ontwikkeling. Wij willen 

op alle onderdelen een ‘goed’ scoren. Op het onderdeel communicatie scoren wij een ‘ruim 

voldoende’.  Hier zien wij nog verbetering. Wat we moeten verbeteren willen wij aan u vragen. Zou u 

antwoord willen geven op een paar vragen? Deze vragen staan in de link en ik zal de link ook nog in 

Parro zelf meesturen. Alvast bedankt. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROjuT0u3qE2d5G00NKmv1LRgEpHcjBdGhPo

k_S3lob1UN0Q1UUtWS1hQRVQzQlpMOEVFWUo1ODZPWC4u 

 

 

LEGE BATTERIJEN 
 
Onze bak met lege batterijen zat vol en is geleegd door het STIBAT. Wij hebben met elkaar 16,25 euro 
gespaard. Dit geld kunnen wij weer gebruiken voor bijvoorbeeld materialen voor de kinderen buiten. 
Dus mocht u lege batterijen hebben, dan kunt u die inleveren bij ons op school. 
 

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

http://www.sbo-deoase.nl/
Tel:%200523-272442
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROjuT0u3qE2d5G00NKmv1LRgEpHcjBdGhPok_S3lob1UN0Q1UUtWS1hQRVQzQlpMOEVFWUo1ODZPWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROjuT0u3qE2d5G00NKmv1LRgEpHcjBdGhPok_S3lob1UN0Q1UUtWS1hQRVQzQlpMOEVFWUo1ODZPWC4u


 

 

    

 

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  

 

MAART 
11: Sven 
15: Laura 
18: Jaimie 
18: Jolijn 
18: Djayden 
18: Amy 
19: Sem 
20: Dyjen 
20: Aron 
23: Emma 
 
 

Belangrijke data: 
 
STUDIEDAG 6 APRIL  
Deze dag is al eerder gecommuniceerd, maar 
stond niet in de Parro-kalender, nu wel als 
reminder dat de kinderen deze dag vrij zijn. 
 
Goede vrijdag 7 april en tweede Paasdag 
kinderen vrij. 

 

Knutselspullen 

Ouders bedankt voor het helpen verzamelen van knutselspullen. We hebben nu een grote voorraad 

en kunnen weer een poosje vooruit. Mochten we door onze voorraad heen zijn dan doen we weer 

een beroep op jullie. We hebben nu dus even genoeg😊. 

 

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2023-2024 

Hieronder vindt u de vakanties voor volgend schooljaar. De studiedagen, wanneer de kinderen vrij 

zijn laat ik u weten zodra dit bekent is. Schoolvakanties en studiedagen zijn ook terug te vinden op de 

website. 

Herfstvakantie  23 okt. - 27 okt.  

Kerstvakantie  25 dec. - 5 jan,  

Voorjaarsvakantie   19 feb. - 23 feb.  

Pasen  29 mrt. - 1 april  

Meivakantie  22 april - 3 mei  

Hemelvaart    9 mei - 10 mei    

Pinksteren  20 mei  

Zomervakantie  22 juli - 30 aug.  

  
 



 

 

TREFWOORD 

Bijbelse geschiedenis 

De Verhalenboom. Ivan komt elke dag bij de Verhalenboom. Daar kan hij zijn verhaal kwijt. Ivan weet 

dat de boom goed naar hem luistert. Vaak vertelt de boom Ivan ook een verhaal om hem iets te 

leren, als antwoord op zijn vraag of om hem te helpen. De kinderen onderzoeken wat een verhaal kan 

doen en welke verhalen iets met hen doen. Die verhalen mogen ze verzamelen en bewaren bij de 

Verhalenboom in de klas. 

Bijbelse verhalen 

Een schat in de grond. 

• Jezus vertelt zijn vrienden een gelijkenis over een schat in de grond en een man die er alles 
voor over heeft om deze schat te krijgen. Met deze gelijkenis wil Jezus duidelijk maken dat je 
soms ergens alles voor over moet hebben om het te kunnen krijgen. Matteüs 13:44. 

 

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

 

 


