Oasen byder velkommen til børn og forældre
Vi glæder os rigtig meget til, at du starter i Oasen efter sommerferien.
Vi har samlet nogle praktiske oplysninger, som vi håber, kan hjælpe jer forældre.
•

Først er der vedlagte stamkort, som vi beder jer udfylde og aflevere, inden sommerferien - TAK

•

Oasen’s telefon nr. er 74 49 91 20 tryk 1

•

Oasen har åben hverdag mandag-torsdag til kl. 17 og fredag til kl. 16.30.
Hvis du er tilmeldt morgenmodul, så er det stadig på Labyrinten mellem 6.30-8.00.

Ang. lukkedage, så holder Oasen lukket følgende dage:
- de tre hverdage før Påske
- dagen efter Kr. Himmelfartsdag
- Grundlovsdag
- juleaftensdag
- 1. hverdag efter jul
- nytårsaftensdag
Hold i øvrigt øje med Gribskov hjemmeside.
På nær de faste lukkedage holder Oasen åben i: efterårsferien, juleferien, vinterferien og sommerferien fra
kl. 8 og til almindelig lukketid.
Det er muligt, at læse om nyt i Oasen på skoleIntra.
Der er ikke fremmødekontrol på Oasen, men vi vil meget gerne, at du kommer og siger goddag til ”svæveren” når du har fri fra skole og farvel, inden du går hjem.
Det betyder også, at det er jer forældre der laver aftaler med jeres barn om han eller hun må forlade Oasen.
Vi griber hvad børnene interesser sig for af aktiviteter, men som regel er der mulighed for, at komme i
hallen, på krea, hjælpe i cafeen, gå i sløjd, til kanalen eller hvad der nu lige er oppe for tiden. Hen over året
holder vi aftenåben, diskotek m.m hold øje med Intra, det er her der kommer informationer.
På Oasen er vi pr. august 2017 følgende voksne: Pia, Anja, Catharina, Vibeke, og John.
Er der spørgsmål eller er der noget du/I er nysgerrig på, så kom endelig til os.
Som sagt, vi glæder os til at lære dig og dine forældre at kende.
Kom med alt hvad der er dig!!
Med ønsket om en dejlig sommer til alle.
Hilsen Team Oasen

