Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen week is een start gemaakt met de ontwikkelgesprekken. De komende drie weken gaan we hier mee verder. Maandag 1 november a.s. zijn er ook in de avond gesprekken gepland. Goed om te weten dat het in en om de Resedastraat betaald parkeren is na
17:00 u.

Agenda

18 t/m 22 oktober
herfstvakantie
tot en met 19 november
ontwikkelgesprekken
16 t/m 26 november
Cito-toetsen groep 8
29 nov. t/m 3 december
Werkweek groep 8

Ouderhulp
Fijn om weer ouders, verzorgers en opa’s en oma’s in de school als hulp bij verschillende
activiteiten te zien. Bij de spelletjesmiddag, de herfstwandeling en ook bij het luizenpluizen, al lijken de eerste twee activiteiten op meer enthousiasme te kunnen rekenen.
Iedereen bedankt voor de hulp.
Fietsverlichting
De klok gaat een uurtje terug. Komende nacht mogen we een uurtje langer slapen, dat
betekent dat het ‘s morgen iets eerder licht zal zijn. Evengoed is het belangrijk dat kinderen en ouders zorgen voor goed werkende verlichting op hun fiets. Er zal in de buurt
van de beide locaties ook met enige regelmaat worden gecontroleerd door de politie.
Luizen
Ondanks dat er de afgelopen week in bijna alle groepen is gecontroleerd op ongewenste
hoofdbewoners, horen we van verschillende ouders dat er beestjes zijn gevonden. We
willen u daarom vragen allemaal extra oplettend te zijn, zodat we een grote uitbraak kunnen voorkomen.
Voortgang Nieuwbouw aan de Donker Curtiusstraat
De afgelopen week zijn de 270 heipalen de grond ingedraaid. De komende 5 weken vindt
het funderingswerk plaats, aansluitend zullen de begane grond vloeren inclusief al het
leidingwerk onder die vloer worden gelegd. Kortom, vooralsnog gaat het voorspoedig.
Cito-toetsen groepen 8
Aangezien de leerlingen van groep 8 eind januari al hun definitieve advies krijgen voor het
Voortgezet Onderwijs, neem we vanaf half november de Cito-toetsen bij hen af.

Contact

Werkweek groepen 8
Aansluitend aan de Cito-toetsen gaan de leerlingen van de groepen 8 in de week van 29
november op werkweek naar Wilhelminaoord. In de volksmond wordt dit ook wel Vledder genoemd. Aangezien groep 8 terugkomt van de werkweek op vrijdag 3 december, de
dag dat de rest van de school het Sinterklaasfeest viert, is er een oplossing bedacht om
toch mee te kunnen vieren.

E-mail:
info@oase.lucasonderwijs.nl

Website:
www.kbsdeoase.nl

Telefoonnummer:
070-3232483

Sinterklaasfeest
Het duurt nog even, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Er wordt gewerkt aan
een passende oplossing voor het feit dat we op twee locaties werken. Waarbij één locatie
ook nog eens vlak naast een andere basisschool is gevestigd. U hoort hier binnenkort
meer over.

Met vriendelijke groet,
René en Adam

