Beste ouders en verzorgers,
Vijf weken hebben we er al weer opzitten, de tijd lijkt om te vliegen, over twee weken is
het alweer herfstvakantie. Afgelopen donderdag is aan de Resedastraat de eerste
‘kuilviering’ sinds lange tijd gehouden. Dit smaakt naar meer zo hebben we begrepen, ook
aan de Albardastraat komt er een kuilviering aan.

Agenda

6 t/m 14 oktober
Kinderboeken week
6 oktober
Drmepelonderzoek gr. 8
15 oktober
studiedag team, alle leerlingen vrij
18 t/m 22 oktober
herfstvakantie

Contact
E-mail:

Kinderboekenweek
Woensdag a.s. start de Kinderboekenweek, met als thema ‘Worden wat je wil’. Het gaat
om beroepen en talenten. In alle groepen zullen we uitgebreid aandacht besteden aan de
Kinderboekenweek. Er zijn gezamenlijke leesmomenten, maar bv. ook gastdocenten die
komen vertellen over hun beroep.
Drempelonderzoek
Woensdag 6 oktober maken de leerlingen van de groepen 8 het Drempelonderzoek.
Uitnodigingen kinderfeestjes
Een herhaald en dringend verzoek aan ouders om kinderen geen uitnodigingen in de klas
uit te laten delen voor hun kinderfeestje. Hoewel we hier al eerder aandacht voor hebben
gevraagd gebeurt het soms toch nog (tijdens de inloop) dat kinderen een deel van hun
klasgenoten uitnodigt voor hun feestje. Soms gaat het slechts om enkele kinderen die
geen uitnodiging krijgen. Vanzelfsprekend bepalen kinderen en ouders zelf wie ze uitnodigen, maar het is ook van belang om u te realiseren wat het met kinderen doet wanneer
ze als (bijna) enige geen uitnodiging ontvangen. Kortom, uitnodigingen kunnen alleen in
de klas worden uitgedeeld wanneer alle kinderen van de groep worden uitgenodigd. Is dit
niet het geval, dan vragen wij u om op een andere manier de uitnodigingen te verspreiden.
Vrijwillige ouderbijdrage
In verband met onderbesteding van de ouderbijdrage de afgelopen 2 jaar is ook dit jaar
de hoogte van de bijdrage naar beneden bijgesteld. Zoals u vast heeft gehoord gaat het
om een vrijwillige bijdrage en zal het niet voldoen nooit kunnen leiden tot het niet meedoen aan activiteiten. Echter wanneer een grote groep ouders zou besluiten om de bijdrage niet te voldoen, zou dit wel consequenties hebben voor de extra activiteiten die
vanuit deze bijdrage worden bekostigd. U kunt dan denken aan de schoolreisjes, het
kamp van de groepen 8, extra culturele activiteiten, feestelijke activiteiten rond Kerstmis
en Pasen. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021- 2022 voor de leerlingen van
groep 0 en 1
€ 20
groep 2 t/m 7
€ 30
groep 8
€ 150

info@oase.lucasonderwijs.nl

Website:

Wij verzoeken u de bijdrage aan het begin van het schooljaar over te maken naar
NL11 ABNA 0570 8880 42 t.n.v. Lucasonderwijs – De Oase - Ouderraad
Onder vermelding van de naam en groep van uw kind.

www.kbsdeoase.nl

Telefoonnummer:

Met vriendelijke groet,
Rene en Adam

070-3232483

Aanbod van CJG en Jeugdformaat
Hier vindt u een uitnodiging voor een ouderavond over (pre)pubers en puberpraat.

