Beste ouders en verzorgers,
Na een week thuisonderwijs mochten vandaag de meeste kinderen van de groepen 7 weer naar
school. De juffen konden niet wachten om weer vertrouwd met hun kinderen in de klas te zitten.
Hoewel we uiteraard hopen dat het hierbij blijft, moeten we er rekening mee houden dat we er
opnieuw mee te maken krijgen. We zullen ook dan, er weer alles aan doen om het thuisonderwijs
zo goed mogelijk te verzorgen.

Agenda

t/m 26 november
Cito-toetsen groep 8
29 nov. t/m 3 december
Werkweek groep 8
3 december
Sinterklaasfeest

Corona
Wisselende richtlijnen en afspraken brengen onduidelijkheden en onzekerheden met zich mee.
Voor ons geldt dat wij de adviezen en de richtlijnen van de GGD volgen. En wanneer wij ergens
twijfel over hebben dan treden wij in overleg met ons bestuur. Wanneer u vragen hebt, neemt u
dan gerust contact met ons op.
Schoen zetten
het bericht gaat rond dat Sinterklaas in de nacht van dinsdag op
woensdag in de buurt is. Dinsdag mogen de kinderen daarom hun
schoen zetten. Deze schoen kan vanaf maandag worden meegenomen. Wanneer er al een pantoffel op school is, dan hoeft er geen
extra schoen naar school te komen. Er moet natuurlijk wel eerst gezongen worden bij de schoorsteen (of de buis van de CV….).
Geen ouders in de school, tenzij …
Hoewel wij het graag anders zien, menen wij er goed aan te doen
om voorlopig geen ouders in de school te laten. We maken een uitzondering voor noodzakelijk
gesprekken en voor externen die zijn uitgenodigd omdat wij hen om adviezen of hulp hebben gevraagd waarbij hun aanwezigheid echt nodig is.
Sinterklaasfeest alleen voor de kinderen
We hopen er hard op dat het Sinterklaasfeest aan de Albardastraat gewoon door kan gaan. Vooralsnog ziet het er ook naar uit dat dat gaat lukken. Helaas zullen we het ook dit jaar zonder ouders
moeten vieren. We vragen u om uw begrip en om na het brengen van uw kind, niet langer te blijven dan nodig is. Gedurende de hele ochtend worden er foto's gemaakt die we vervolgens graag
met u delen. Alleen met uw medewerking kunnen we er voor u en onze kinderen een echt feestje
van maken.
Cito-toetsen groep 8
De eerste week zit erop, er is hard gewerkt. Gelukkig was er ook tijd voor een welkome afwisseling
waardoor even wat stoom kon worden afgeblazen. Volgende week gaan zij de laatste week van
Cito-toetsen in. Daarna wacht hen een werkweek in Wilhelminaoord. Mooier kan het haast niet
samenvallen. Voor leerlingen die de afgelopen week absent zijn geweest geldt dat we na de werkweek naar een geschikt moment gaan zoeken om de toetsen in te halen.

E-mail:

Kerstactiviteiten
Wanneer we binnen de geldende richtlijnen de kans krijgen, willen we voor de leerlingen graag zo
veel mogelijk activiteiten gewoon doorgang laten vinden. Met name voor de ouders zullen er wel
beperkende maatregelen gelden. Zo zullen we met de groepen 7 wel een kerstmusical spelen voor
de leerlingen, maar zullen de ouders die via een te maken filmopname te zien krijgen.

info@oase.lucasonderwijs.nl

Met vriendelijke groet, en fijn weekend,

Contact

René en Adam
Website:
www.kbsdeoase.nl

Telefoonnummer:
070-3232483

