Welkom bij De
Oase!
Op deze pagina vindt u informatie om fijn te
kunnen starten op onze school.

Start van de dag
Om 8.20uur komen alle leerkrachten naar buiten
toe. De kinderen verzamelen bij de eigen juf. Om
8.25uur lopen de kinderen samen met de
leerkracht naar binnen.
Om 8.30uur starten de lessen.
In ons gebouw dragen alle kinderen sloffen of
gymschoenen, zodat de lokalen schoon blijven om
fijn te kunnen werken en te spelen. Voor ieder
kind is er een eigen schoenenvak. De binnenschoenen blijven op school.

Schooltijden:
Maandag
Groep 1: 8.30-12.00uur
Groep 2 t/m 8: 8.3014.30uur

Dinsdag
Groep 1 t/m 8: 8.3014.30uur

Woensdag:
Groep 1 t/m 8: 8.3012.15uur

Donderdag:
Groep 1 t/m 8: 8.3014.30uur

Vrijdag:
Groep 1 t/m 4: 8.3012.00uur
Groep 5 t/m 8: 8.3014.30uur

Gym
Kleuters krijgen wekelijks gymles van een
vakleerkracht gymnastiek in de gymzaal. Ook
spelen we vaak spelletjes in het speellokaal met
de leerkracht. Graag gymschoenen meegeven,
voorzien van naam. (De gymschoenen blijven op
school.)

Eten en drinken
Rond tien uur hebben we in alle groepen
fruitpauze. Voor deze pauze graag een gezonde
snack meegeven en iets te drinken.
Op onze school hanteren we een continurooster;
we lunchen samen in de klas. Ook voor de lunch
graag een gezonde lunch meegeven en iets te
drinken. (Graag bakjes en bekers voorzien van
naam)
Heeft uw kind een allergie? Wilt u dit dan
doorgeven aan de leerkracht? Dan kunnen we hier
rekening mee houden.

Nieuws
Iedere maand ontvangt u een nieuwsbrief waar
algemene schoolnieuws in staat. De nieuwsbrief is
digitaal en wordt verzonden via onze digitale
communicatieomgeving Parro. Wanneer uw kind
bij ons voor het eerst komt wennen krijgt u een
activeringscode voor deze app.
De groepsleerkracht ‘post’ wekelijks nieuws en
foto’s via deze Parro app. Zo krijgt u een extra
kijkje in de klas van uw kind.

Contactgegevens
CBS De Oase
Jachtlustplein 30A
7391 BW Twello
0571-272400
m.rodenburg@pcbovoorst.nl
Ziekmelden van kinderen kan telefonisch vanaf
7.45uur.

