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Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
De vierde periode van het schooljaar zit er alweer bijna op en dan gaan we de
laatste periode van het schooljaar in. We vieren eerst donderdag met de hele
school het Paasfeest, de dag dat Jezus opgestaan is uit de dood. Daarna begint de
vakantie, om op maandag 6 mei weer uitgerust te beginnen. Er staan dan
belangrijke onderwerpen op de agenda: de formatie (welke juf/meester staat
volgend jaar voor welke groep), het schoolplan voor de komende vier jaar (wat
gaan we aan verbeterplannen inzetten binnen de school), de mogelijke
verandering van schooltijden (wel/geen continurooster), de tweede projectweek
(over landen en culturen), het zomerfeest, afscheid van groep 8 en nog veel meer!
Maar voor nu wens ik u allen een hele fijne, welverdiende vakantie toe.
Denkt u eraan dat als u de schoolreis nog niet heeft betaald, dat u dat zo spoedig
mogelijk doet?
Met vriendelijke groet, Mariska Wubben, directeur.
NIEUWS UIT HET TEAM:
-De nieuwe kleutergroep 1C is gestart, m.i.v. ma 6 mei door juf Wendy van Helden.
Op de woensdagen is er voor groep 1C tot de zomervakantie geen school!
WIST U DAT:
-er nog steeds 32 schoolreisbetalingen openstaan. Wij gaan er vanuit dat alle
betalingen uiterlijk 18 april 2019 binnen zullen zijn!

Vrijdag 12 april 2019 vonden de Koningsspelen plaats
Wat een superdag hebben we weer gehad!
Een spetterend begin van de dag met een optreden van onze eigen
Oosterlee Dans Crew!
Veel inzet bij de sponsorloop, veel enthousiaste leerlingen en leerkrachten tijdens
het lopen en langs de kant, fantastische hulp van de ouderraad, zonnetje, beetje
frisjes maar ach, wat maakt t uit?! Al met al een geweldige dag voor jong en oud!
De opbrengst van de sponsorloop gaat naar de Bas van de Goor foundation. De
BvdG foundation zet zich in om de kwaliteit van leven van kinderen met diabetes
te verbeteren d.m.v. sport en bewegen.
De opbrengst van de sponsorloop volgt in het POS nieuws van mei.
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OOIEVAARSPASSEN
Heeft u de Ooievaarspas van uw
kind(eren) nog niet laten scannen op
de administratie? Doe dit dan zo snel
mogelijk op maandag, dinsdag of
donderdag bij juf Huquette.
NIEUWE SCHOOLREGELS
Ze zijn door de kinderen zelf
opgesteld:
Regel 1 wij zijn aardig voor elkaar
Regel 2 wij lopen rustig door de
school
Regel 3 wij ruimen alles op
Regel 4 wij luisteren naar elkaar
Regel 5 wij praten met elkaar
Op de vernieuwde website is het
filmpje met de 5 nieuwe regels te
zien.
ZIEK/AFMELDEN
Graag telefonisch voor 9.00 uur >
ook als uw kind nog maar 4 jaar is!
KINDERWINKEL en WIJKCENTRUM
Voor meer informatie:
mbeker@stekdenhaag.nl
d.messemaker@stichtingmooi.nl
WEBSITE
www.oosterleeschool.nl of voor
onze Peuterschool Oosterlee op
www.peuterschooloosterlee.nl
Like ons op Facebook!

Zaterdag 27 april

PEUTERNIEUWS
Het thema lente zijn we begonnen met de lentewandeling naar de kinderboerderij
in het Zuiderpark. De peuters met hun ouders, samen de dieren bezoeken die daar
wonen. De geiten met hun lammetjes, de koe en het kalf.
In de klas was het ook echt lente, zaadjes zaaien en kikkerdril, waar kikkervisjes uit
komen.
Samen het paasfeest gevierd, en nu begint de vakantie!
KOFFIEOCHTENDEN woensdag 8.30-10.00 (10.30) uur Wijkcentrum
Moerwijk:Programma april 2019 ‘Gezonde leefstijl’

Woensdag 17 april: “Gezond paasontbijt!”
Meivakantie geen koffieochtend! Wo 8 mei is er weer koffieochtend. Tot dan!

activiteiten in de meivakantie:
Het duurt nog heel even…maar dan is het toch echt weer meivakantie! Dat
betekent een nieuw pakket activiteiten van de VakantiepasClub mét
VakantiepasKorting.
Bootcamp4kids organiseert een gave workout om een echte hulppaashaas te
worden en bij ProDemos wordt er al knutselend, spelend en luisterend ontdekt
hoe de Tweede Kamer werkt.
Maar gewoon lekker karten, surfen of naar het theater gaan kan ook!
Bekijk deze en alle andere activiteiten op www.vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via
vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen.
BETALINGEN OVERBLIJVEN
Graag altijd op tijd betalen voor overblijven, geen overblijfkaart > geen
overblijven, totdat er een nieuwe overblijfkaart bij de juf of meester ligt!
SCHOOLREIS
Dinsdag 7 mei, gelijk na de meivakantie, wordt er voor de groepen 1 een
schoolreisdag georganiseerd in het Zuiderpark en gaan de groepen 2 t/m 7 naar
diverse schoolreislocaties. Kosten zijn bekend.
De betalingen voor de schoolreizen moeten uiterlijk 18 april op de
schoolrekening staan. Contante betalingen worden niet aangenomen.
Ouders die de Ooievaarspas van hun kind(eren) hebben laten scannen, hebben
hiermee de schoolreis al betaald.
BETALINGEN AAN DE P. OOSTERLEESCHOOL
Alle betalingen aan de school kunnen alleen nog via internetbankieren,
Rekening nummer NL52 ABNA 0890 7873 87 t.n.v. P. Oosterleeschool, onder
vermelding van de naam van uw kind(eren), groep(en) en waarvoor u betaalt
(overblijven/ouderbijdrage/schoolreis/werkweek)

AGENDA
16 en 17 april
16 t/m 18
april
18 april
Paasweekend
en
meivakantie
7 mei
12 mei
13 en 14 mei

Schoolfotograaf
CITO eindtoets gr 8
Paasontbijt en
kerkdiensten
19-04-2019 t/m 0305-2019
Schoolreis gr 1 - 7
Moederdag
10-minuten
gesprekken
peuterschool

STUDIEDAGEN 2018-2019
de
6 studiedag
Wo 29-05-2019
de
7 studiedag
Do 27-06-2019
LET OP!
Er zijn vakanties in Den Haag die
afwijken van de landelijke regeling,
Zoals de Herfstvakantie en de
Voorjaarsvakantie.
VAKANTIEREGELING 2018-2019
Paasweekend en
19-04-2019 t/m
Meivakantie
03-05-2019
Hemelvaart
30 en 31 mei
weekend
2019
Pinkstermaandag 10-06-2019
Zomervakantie
19-07-2019
vanaf 12.00 uur
t/m 30-08-2019

TAALCURSUS GOED BETER BEST
Kent u de cursus Goed Beter Best? De cursus is voor ouders van kinderen van 1 - 8 jaar. Wij volgen de thema’s in de groep. Dus
leren wij over ziek en gezond en praten over de dokter, de tandarts en gezond leven. Interesse? Meld u aan bij juf Hilda
(Peuterschool Oosterlee) of bij juf Huquette (adm. ma/di/do P. Oosterleeschool). De lessen zijn op maandagmiddag en
dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Iedereen is welkom! Vriendelijke groet van Frederique van Waardenburg.
INFORMATIE SCHOOLARTS
De schoolarts is gevestigd in Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Escamp in de Bentelostraat 51 en is voor ouders goed
bereikbaar. Telefoon: 0800-2854070. Sarita Gene (schoolarts) en Katinka Wakker (schoolverpleegkundige)

SCHOUDERCOM
Alle informatie gaat via dit email communicatiesysteem. Heeft u nog geen account aangemaakt?
Diana Messemaker van St. MOOI (Wijkcentrum) helpt u graag.
SCHOOLMELK
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook op school. Daarom hebben
wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine
en/of grote pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen. Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit een
abonnement af. Drie weken na afsluiten van het abonnement start de levering van de melk.
Voor meer informatie vind u een informatiefolder op onze website link
SCHOOL MAATSCHAPPELIJK WERK
Meike Beekhof
E-mail: m.beekhof@smw-basisschool.nl
Telefoon: 06-24957365
Aanwezig: Dinsdag en donderdag
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei
vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.

