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FILM-OPNAME KONINGSSPELEN
Onze school is door Omroep Veldhoven benaderd
om tijdens de Koningsspelen een filmopname te
maken die later geplaatst zal worden op onze
Facebook pagina.
Klik hier om deze pagina te bekijken.

REMINDER OPROEP GMR-LEDEN
Op 18 mei aanstaande zijn er verkiezingen voor
nieuwe leden van de GMR. Enkele weken geleden
heeft u hiervoor een oproep gehad.
U kunt zich nog steeds kandidaat stellen. De
oproep van enkele weken geleden kunt u
teruglezen op de site van stichting Veldvest, onder
het kopje vacatures.
Wanneer u vóór 15 april een mailtje stuurt aan
gmr@veldvest.nl wordt u nog geregistreerd als
kandidaat. Via dit mailadres of telefonisch op
onderstaand telefoonnummer kunt u verdere
informatie inwinnen.
Met vriendelijke groet,
Theo Snelders, secretaris GMR (gmr@veldvest.nl)

PAASWAAKTOCHT
Spannende wandeltocht in Veldhoven in het teken
van Pasen voor de jeugd, mét hun ouders. De tocht
vertrekt op stille zaterdag 15 april in groepen
tussen 19.00 en 20.00 uur bij de Immanuelkerk,
Teullandstraat 1. Via een route van 6.5 km kom je
dan op het plein bij de H.Jozefkerk waar om 21.30
uur het Paasvuur ontstoken wordt. Aansluitend is
om 22.00 uur de Paaswake van de protestantse
gemeente in de muziekschool.

THEMA IDENTITEIT
De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan
het thema identiteit. Wie ben ik? Welke rol neem ik
in verschillende situaties? Kinderen zijn zich
bewust geworden van welke rol zij aannemen
tijdens bijvoorbeeld het samenwerken, het
buitenspelen, thuis aan de keukentafel of bij de
sportclub. Zij hebben gesproken met elkaar vanuit
welke motivatie zij een rol aannemen en hoe
medeleerlingen daar tegenaan kijken? De
verschillende rollen zijn ook vergeleken met
kenmerken van dieren. Tevens is er verkend wat
handig is; wanneer ga je de confrontatie aan en
wanneer kies je voor de ontmoeting? Wanneer is
aanpassing van een rol gewenst? In de
bovenbouwgroepen hebben kinderen met elkaar
ook verkend hoe een goede of slechte dag van
invloed kan zijn op eigen rolnemingen.
Tijdens de kleilessen hebben de kinderen een dier
gemaakt n.a.v. het thema identiteit.
Deze zijn tentoongesteld in de nabijheid van de
klassen en kunt u tijdens de rapportgesprekken
bewonderen.
Het team

Met vriendelijke groeten,
Namens geloofsgemeenschap Oase

AGENDA
4,5 en 6 april
6 april
11, 12 en 13 april
14 april
17 april
18 en 19 april
18,19 en 20 april
21 april
24 april t/m 5 mei
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rapportgesprekken
verkeersexamen groep 7
Entree-toets groep 7
Goede vrijdag (K t/m 8 vrij)
Tweede Paasdag (K t/m 8 vrij)
Entree-toets groep 7
Eindcito groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
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NIEUWS UIT DE GROEPEN:
Groep 3A
Groep 6A
Groep 8A
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