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 Informatieboekje 2022-2023 
 

 Ontmoetingsschool Arum 

  
 
 
  
 
 
 
 
 

Woord vooraf 
 

De Oanrin; 
 

“Samen spelen, samen sporten én samen leren!” 
 

In dit informatieboekje hebben we voor u de belangrijkste 
informatie voor het schooljaar 2022-2023 op een rijtje 
gezet.  
Daarnaast ontvangt u maandelijks de nieuwsbrief per 
mail en op de website vindt u ook de nieuwste versie van 
de schoolgids terug. Hierin staat de visie en missie van 
de school verder uitgewerkt, de methoden waarmee 
gewerkt wordt, enz. 
 
Dat dit informatieboekje een mooie “Oanrin” mag zijn 
voor het schooljaar 2022-2023, een schooljaar waar 
mogelijk ook een mooie “Oanrin” gemaakt gaat worden 
richting ons nieuwe schoolgebouw. 
 
Namens het team van De Oanrin,  
Peter  v/d Logt   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Oanrin 
De Oanrin is het Friese woord voor de aanloop: de 
versnelling waarmee de sprong wordt gemaakt. Het is de 
aanvang van het spel, het leren, het ontwikkelen en het 
groeien. Het kenmerkt ook dat wat aan de volwassenheid 
voorafgaat. De tijd die ligt voor de periode waarin je 
jezelf, zonder hulp of begeleiding kunt redden.  
Daarnaast is het de Friese naam voor ongedwongen, 
onverwachte, maar welkome visite die uit interesse en 
betrokkenheid langskomt en samen een goed 
gezelschap vormt. 

Het team 
Peter van der Logt 
 

Gerda  de Graaf 
 
 

Immy Roossien 
 

Riny v/d Vliet 
 

Marja van der Kooi  
 

Geartsje Anema 
 

Manda Postma  
 
 

Tjalie Houtsma 
 

Rens Kappe 
 

Jetty Dijkstra 
 

Hinke v/d Valk 
 

Irene Kuipers 
 
 

 
 
 
 

 
Marjolein Willekes 
 

Olga Schuiling 
 
 
 

Geartsje Anema 
 
 
 
 

Iwan Salverda 

 
Directeur 
 

Intern Begeleider  
Leerlingenzorg 
 

Leerkracht groep 1-2 
 

Leerkracht groep 1-2 
 

Leerkracht groep 3-4 
 

Leerkracht groep 3-4 
 

Leerkracht groep 5-6 en 
locatiecoördinator 
 

Leerkracht groep 5-6 
 

Leerkracht groep 7 en groep 8 
 

Leerkracht groep 7 
 

Leerkracht groep 8 
 

Ondersteuning onderbouw en 
bovenbouw tot aan de herfst- 
vakantie. Daarna gaat zij met 
zwangerschapsverlof. 
 

Zie verder ook bij 
groepenverdeling. 
 

Onderwijsassistente 
 

Werkzaam bij “De Greiden” en 
vaste invalkracht 
 

Werkzaam bij  
“De Greiden” met als 
standplaats De Oanrin Arum 
 

Onderhoudsmedewerker van 
De Greiden 

Ontmoetingsschool 
In onze ontmoetingsschool is “ontmoeting” het centrale 
woord. Verschillende identiteiten ontmoeten elkaar in de 
school. We nodigen daarbij iedere leerling, iedere 
leerkracht en iedere ouder uit om zijn of haar 
levensbeschouwing in te brengen om van elkaar te leren, 
elkaar te verrijken en er respectvol mee om te gaan. 

Stichting CBO De Greiden 
Ontmoetingsschool De Oanrin is onderdeel van Stichting 
CBO De Greiden.  
Deze stichting is op 1 januari 2012 ontstaan uit een 
samenvoeging van PCBO-Littenseradiel en CBO 
Wûnseradiel.  
Stichting CBO De Greiden is een organisatie voor 
christelijk primair onderwijs in de gemeenten Súdwest-
Fryslân en Littenseradiel en telt nu 8 scholen met in 
totaal ongeveer 900 leerlingen.  
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Continurooster 
We werken op De Oanrin met een continurooster.  
We gaan uit van het 5-gelijke-dagen-model, d.w.z. dat 
we op alle 5 dagen dezelfde schooltijden hanteren.  
De schooldag begint om 8.30 uur en duurt tot 14.05 uur. 
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hebben 
vrijdagmiddag vrij.  
 
 Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 
Maandag 8.30-14.05 uur 8.30-14.05 uur 
Dinsdag 8.30-14.05 uur 8.30-14.05 uur 
Woensdag 8.30-14.05 uur 8.30-14.05 uur 
Donderdag 8.30-14.05 uur 8.30-14.05 uur 
Vrijdag 8.30-12.00 uur 8.30-14.05 uur 

 
 

 

 

Bewegingsonderwijs/Gymnastiekrooster 
  

Groep 1-2 Dagelijks op het plein/in speellokaal 
Groep 3-4 Maandag van 8.30-9.15 uur 
 Vrijdag van 8.30-9.15 uur 
Groep 5-6 Maandag van 9.15-10.00 uur 

Vrijdag van 9.15-10.00 uur 
Groep 7 Maandag van 11.15-12.00 uur 

Vrijdag  van 10.15-11.00 uur 
Groep 8 Maandag van 12.30-13.15 uur 
 Vrijdag van 11.00-11.45 uur 

 

Gymkleding groep 3 t/m 8: Sportkleding en het liefst 
ook gymschoenen. 

 

Groepenverdeling 
 
Onderbouwlocatie 
Groep 1-2    Juf Immy: ma-di-wo, en juf Riny: do-vr.o. 
Groep 3-4    Juf Marja: ma-di-wo-do, en 
                    Juf Geartsje: ma-di-do-vr.o 
                                    
  

Bovenbouwlocatie  
Groep 5-6    Juf Manda: ma-di-wo, en juf Tjalie: do-vr 
Groep 7        Juf Rens: ma-di, en juf Jetty: wo-do-vr 
Groep 8        Juf Hinke: ma-di-wo-do, en juf Rens: vr 
 
Juf Irene is ter ondersteuning op onder- en bovenbouw 
tot aan de herfstvakantie. Daarna gaat zij met 
zwangerschapsverlof. 
 
Intern begeleider Gerda de Graaf is op maandag en 
woensdag aanwezig op één van de locaties. 
 

Juf Manda is op donderdag op school werkzaam als 
locatiecoördinator. (Post, mail, nieuwsbrieven, enz.) 
 

Directeur Peter v/d Logt is steeds om de dag aanwezig 
op De Oanrin. De andere dagen is Peter v/d Logt 
werkzaam als directeur op de Bonkelder in Witmarsum. 
 

Bij noodgevallen of bijzondere omstandigheden: 
-Directeur Peter v/d Logt bereikbaar op telefoonnr. 
 0515-232399 (thuis) of mobiel 06-42614809 
-Locatiecoördinator Manda Postma bereikbaar op 
 0517-641447 (thuis) of mobiel 06-13907503. 
 
 
 

Lunchpakket 
U geeft uw kind(eren) op alle dagen een lunchpakket 
mee met eten en drinken in hun eigen tas. Wilt u een 
gezonde lunch mee geven? Dus geen snoep, chips, 
koeken, blikjes/flesjes met priklimonade. Geef uw kind 
niet méér lunch mee, dan het gewoonlijk ook thuis tussen 
de middag eet. Wat niet opgegeten wordt, blijft over en 
gaat weer mee terug naar huis.  
 
Voor in de ochtendpauze nemen de kinderen drinken en 
een “pauze-hap” mee. 

Uw kind af- of ziekmelden 
Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat 
dan vóór 8.30 uur telefonisch 
door. Dan weten we zeker dat 
de afmelding niet ergens in 
mail en/of app blijft hangen. 
 
Voor de leerlingen van 
groep 1 t/m 4:  0517 – 64 13 80 Voor de leerlingen van 
groep 5 t/m 8:  0517 – 64 13 10 
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Vakanties schooljaar 2022-2023 
Studiedag De Greiden                    
Herfstvakantie 

3 oktober 
17 oktober t/m 21 oktober 

Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 
Goede Vrijdag/Pasen 7 april t/m 10 april 
Koningsdag 27 april 
Meivakantie 28 april  t/m 5 mei 
Hemelvaart + vrijdag 18 en 19 mei 
Pinksterweekend 29 mei 
Zomervakantie                  24 juli t/m 1 september 
 

In de jaaragenda van dit 
informatieboekje komt u, 
naast bovenstaande 
vakanties, o.a. ook de 
studiedag van CBO De 
Greiden, Kanjertraining en 
planningsvergaderingen voor het team tegen. Ook dan 
hebben de kinderen vrij.  De meest actuele data vindt u 
maandelijks terug in de nieuwbrieven.  
  

 

 

Contactmomenten 
 

• Informatieavond/informatiedag, kijkmiddag. 

• Rondleiding en informatiegesprek voor nieuwe 
ouders. 

• Intakegesprek met de groepsleerkracht voor 
nieuwe leerlingen. 

• Oudercontactmoment 3 x per jaar: 
10-minutengesprekken. 

• Ouderavond op ontmoetingsschool De Oanrin 

• Contactmoment groep 8 in verband met 
schoolkeuze Voortgezet Onderwijs (VO). 

• Schriftelijke kennisgeving remedial teaching (RT: 
extra hulp). 

• Schriftelijke kennisgeving specifiek 
handelingsplan. 

• Mondeling overleg naar aanleiding van Remedial 
Teaching en/of specifiek handelingsplan. 

• Rapportenbespreking op verzoek van de 
leerkracht en/of de ouders. 

• Kijkmiddag/-avond naar aanleiding van projecten  

• De nieuwsbrief (maandelijks). 

• Ouderavonden CBO De Greiden. 
 
 
 
 
 
 

Verkeerscirculatieplan onderbouwlocatie 
In het kader van “Veilig naar en van school” maken we 
ons samen met alle ouders, verzorgers, oppas etc. sterk 
voor de veiligheid van de kinderen. De meeste kinderen 
komen lopend of op de fiets naar school. Bij bijvoorbeeld 
slecht weer worden sommige kinderen met de auto naar 
school gebracht. 
Ervaring heeft geleerd dat door het parkeren en keren 
van auto’s op het parkeerterreintje aan de Schoolsingel 
en het aan de overkant van de weg parkeren van auto’s, 
onoverzichtelijke situaties kunnen ontstaan.  
 

Brengen en ophalen: 

• De Schoolsingel inrijden vanaf de hoofdweg 
(Sytzamaweg) (1-richting). 

• Parkeren vóór de school, langs de stoep. 
Hierdoor hoeven de kinderen de weg en ook de 
parkeerplaats niet over te steken. 

• Na het brengen van de kinderen, de weg daarna 
weer vervolgen via Molenrak, Dobbe en Polle 
(circulatie). 

• Komt u vanaf het Molenrak aanrijden, dan kunt u 
de auto parkeren op het parkeerterrein aan het 
Krúswetter. Wilt u dan het laatste stukje naar 
school lopen, zodat auto’s elkaar voor het 
schoolgebouw niet hoeven te passeren?                 
Alvast bedankt. 

Na schooltijd: 

• Kinderen uit de groepen 1 en 2 graag even 
persoonlijk bij de uitgang naast het fietsenhok 
ophalen. 
 
 
 

Plaatsing foto’s van leerlingen op open 
multimedia 

Het beleid van De Oanrin m.b.t. het plaatsen van foto’s 
van leerlingen op open multimedia is dat wij geen foto’s 
van leerlingen op multimedia zoals facebook of onze 
website plaatsen. Foto’s gemaakt van onze leerlingen 
onder schooltijd mogen ook niet op multimedia worden 
geplaatst door derden zonder toestemming van de 
ouders/verzorgers. Foto’s van activiteiten op school 
worden met ouders/verzorgers gedeeld via een 
besloten digitale omgeving per groep.(KlasBord)  
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Ouderraad 
 
De opvoeding en ontwikkeling van de kinderen krijgt 
thuis en op school gestalte. Het is daarom belangrijk dat 
ouders en team samenwerken, zodat de school een zo 
goed mogelijke inrichting, organisatie en een zo goed 
mogelijk schoolklimaat kan creëren. De basis hiervoor is 
een open communicatie tussen ouders en leerkrachten.  
De Oanrin heeft een ouderraad die zich, samen met u als 
ouder, o.a. inzet bij de activiteiten rondom Sinterklaas, 
Kerst, Pasen, de laatste schooldag en het coördineren 
van de Luizenbrigade. 
 

Leden ouderraad: 

• Loltje Sijbesma 

• Lisanne Okkinga 

• Jildou Koopmans 

• Martine de Vries 

• Uilkje v/d Schaaf 

• Jurjen Schram 
 

Tijdens de Algemene Ouderavond kunnen er 
verkiezingen gehouden worden, waardoor de 
samenstelling van de OR kan wijzigen. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Ieder schooljaar vragen we aan ouders een vrijwillige 
financiële bijdrage voor de kosten die niet vanuit de 
overheid worden vergoed. Het gaat om de kosten voor 
onder andere Sinterklaascadeautjes, Paas- en 
Kerstvieringen en bijvoorbeeld de laatste schooldag. 
 

Met het samengaan van de twee Arumer basisscholen is 
de ouderbijdrage vastgesteld op €20,- per leerling. 
Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene 
Ouderavond in oktober. De ouderraad beheert deze 
gelden. 
 

Schoolreisbijdrage 
Op de Algemene Ouderavond wordt de jaarlijkse 
schoolreisbijdrage vastgesteld. De ouderraad komt met 
een voorstel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medezeggenschapsraad 
 
De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan 
voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de 
leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie 
adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. 
Soms kan een besluit alleen maar worden genomen 
wanneer de medezeggenschapsraad daarmee akkoord 
gaat. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de wet. De 
MR biedt ouders en personeelsleden de mogelijkheid 
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de 
school en de kwaliteit van het onderwijs. Vergaderingen 
van de MR zijn openbaar. 
 
De MR op De Oanrin bestaat uit vier leden: twee ouders 
en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor 
een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze 
kinderen op school hebben. De personeelsleden in de 
medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar 
aftredend en herkiesbaar. 
 
Leden medezeggenschapsraad: 
Oudergeleding: 

• Bonne Dijkstra 

• Elmer Nadema 
 

Personeelsgeleding: 

• Immy Roossien 

• Rens Kappe 
 
Tijdens de Algemene Ouderavond kunnen 
er verkiezingen gehouden worden, waardoor de 
samenstelling van de MR kan wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GMR 
CBO De Greiden heeft een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR).  
Deze wordt gevormd door 8 leden. Vier uit de 
oudergeledingen van de scholen en vier MR-leden uit de 
personeelsgeledingen van de scholen. 
De GMR heeft advies- of instemmingsrecht in 
aangelegenheden die school overstijgend zijn. 
Vergaderingen van de GMR zijn openbaar. 
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Jaaragenda Schooljaar 2022-2023 

Data voor zover bekend zijn in deze jaaragenda opgenomen. Wijzigingen voorbehouden!  
In de maandelijkse nieuwsbrieven vindt u steeds een deel van de jaaragenda terug met de meest actuele data. 

Ma. 29 augustus 2022 1e schooldag 

De eerste twee schoolweken  “Kanjerweken”. Deze staan in alle groepen in teken van: 
Ontmoeting, groepsvorming en vertrouwen 

Do. 8 september Excursie Egelsurvival groep 5-6 in Baarderbuorrenbosk  + 12.30-14.00 uur 
o.l.v. GroenDoen 

Do. 8 en vr. 9 september Gouden Dagen groep 8 (Nader bericht volgt.)      

Woe. 28 september Start Kinderpostzegelactie 2022 door de groepen 7 en 8 

Do. 29 september Excursie Technolab Sneek groep 7 en 8       9.30-11.30 uur 

Ma. 3 oktober Studiedag De Greiden, leerlingen vrij 

Di. 4 oktober Dierendag, instuif voor huisdieren op plein van onderbouw.  

Woe. 5 oktober t/m zo. 16 oktober Kinderboekenweek Thema GI-GA-GROEN 

Woe. 5 oktober GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra 

Ma. 17 oktober t/m  vr. 21  oktober Herfstvakantie 

Di. 18  oktober O.v.b. Schoolzaalkaatskampioenschap Makkum 

Ma. 24 oktober Weer naar school 

Do. 27 oktober Algemene ouderavond van De Oanrin  

Ma. 31 oktober MR vergadering 19.00 uur 

Vr. 11 november Sint Maarten 

Week van 7 november 10-minutengesprekken op verzoek groep 1 t/m 8 

Do. 24 november GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra 

Ein novimber U.f.b. Mearke Winsum 

Vr. 2 december ’s Ochtends Sinterklaasfeest  
Gr. 1 t/m 4 Sint, gr. 5 t/m 8 met surprises. Nader bericht volgt. 

Ma. 5 december Pakjesavond 

Woe. 7 december Team cursus Kanjertraining, leerlingen vrij 

Woe. 14 december Excursie Techniek en Toekomst groep 8      Locatie: Aeres Sneek            
9.00-11.30 uur 

Woe. 21 december Kerstfeest (nader bericht volgt) 

Do. 22 december Afronding 2022, school uit om 14.05 uur. 

Vr. 23 december Leerlingen vrij 

Ma. 26 december t/m vr. 6 januari  Kerstvakantie 

Ma. 9  januari  Eerste schooldag in 2023 

http://www.deoanrin.degreiden.nl/
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Vervolg Jaaragenda Schooljaar 2022-2023 

Ma. 9  januari  Eerste schooldag in 2023 

Ma. 16 januari t/m begin februari Afnames methode onafhankelijke toetsen Cito groep 1 t/m 8 

Vr.  20 januari Les 1 Schoolschaatsen groep 5 t/m 8 Leeuwarden 
Van 10.05 -10.50 uur!           In totaal dit jaar 4 schaatslessen. 

Woe. 25  januari GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra 

Vr. 27 januari Les 2 Schoolschaatsen groep 5 t/m 8 Leeuwarden 
Van 10.05 -10.50 uur! 

Februari Eindgesprekken groep 8, advies voortgezet onderwijs op basis van de 
Plaatsingswijzer voortgezet onderwijs (nader bericht volgt) 

Vr. 3 februari Les 3 Schoolschaatsen groep 5 t/m 8 Leeuwarden 
Van 10.05 -10.50 uur! 

Vr. 10 februari Les 4 Schoolschaatsen groep 5 t/m 8 Leeuwarden (met Elfstedentocht) 
Van 10.05 -10.50 uur! 

Ma. 13 februari MR vergadering 19.00 uur 

Februari O.v.b. Scholenploegenachtervolging schaatsen 

Vr. 24 februari Leerlingbespreking, leerlingen vrij 

Ma. 27 februari t/m vrijdag 3 maart Voorjaarsvakantie 

Ma. 6 maart Weer naar school 

Week van 13 maart 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7 (Cito LOVS) 

Woe. 15 maart GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra 

Vrijdag 17 maart Rapporten mee 

Ma. 27 maart t/m vrijdag 31 maart Week van het geld  

Ma. 27 maart Theoretisch Verkeersexamen groep 7 en groep 8 regio Noord 

Do. 6 april Paasviering. Nader bericht volgt. 

Vr. 7 april Goede Vrijdag, vrij 

Ma. 10 april Paasmaandag, vrij 

Di. 11 april Weer naar school 

Di. 18 april en woe. 19 april Cito Centrale Eindtoets groep 8 

Vr. 21 april Landelijke Koningsspelen en Koningsspelen in Arum 

Do. 27 april Koningsdag, vrij. Aansluitend volgt de meivakantie. 

Vr. 28 april  t/m vr.  5 mei Meivakantie 
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Vervolg Jaaragenda Schooljaar 2022-2023 

Woe. 4 mei Dodenherdenking 

Do. 5 mei Bevrijdingsdag 

Ma. 8 mei Weer naar school  

Do. 11 mei Schoolfotograaf Frans Mulder. Dit jaar alleen groepsfoto’s.  

Zo. 14 mei Moederdag 

In de maand mei-juni Afname Cito toetsen groep 1 t/m 7   

In de maand mei-juni Voorronde Schoolkaatskampioenschap. 

In de maand mei-juni Finaleronde Schoolkaatskampioenschap in Franeker 

In de maand mei-juni Schoolreisjes groep 1 t/m 6 en schoolkamp groep 7 en 8 

In de maand mei-juni Praktisch Verkeersexamen groep 7 en 8 

Do. 18 mei Hemelvaart, vrij 

Vr. 19 mei Goede Vrijdag, vrij 

Ma. 22 mei MR vergadering 19.00 uur 

Ma. 29 mei Pinkstermaandag, vrij 

Zo. 18 juni Vaderdag 

Ma. 19 juni Leerlingbespreking, leerlingen vrij 

Woe. 22 juni GMR vergadering De Greiden  20.00 uur in Exmorra 

In week van 3 juli 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7 (Cito LOVS) 

Vr. 7 juli Planningsvergadering team, leerlingen vrij 

Do. 13 juli Afscheid groep 8 

Woe. 19 juli Rapporten mee 

Do. 20 juli Laatste schooldag 

 Maandag 4 september eerste schooldag schooljaar 2023-2024 
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Contacten De Oanrin / CBO De Greiden 
 

Ontmoetingsschool 
De Oanrin 

Schoolstraat 14, 8822 VP Arum 
(locatie bovenbouw gr. 5 t/m 8)  
0517 – 64 13 10 
Schoolsingel 20, 8822 VJ Arum 
(locatie onderbouw gr. 1 t/m 4)  
0517 – 64 13 80 
E-Mail: oanrin@degreiden.nl 
Website: 
www.deoanrin.degreiden.nl 
 

Ouderraad – 
Stichting 
Voorzieningen 

Bankrekening:  
NL 38 INGB 0009475557 
Penningmeester: 
Jurjen Schram 
E-Mail: or@deoanrin-arum.nl 
 

Stichtingsbureau 
CBO De Greiden 

Dorpsstraat 72, 8759 LE 
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In de schoolgids, die terug te vinden is op de website van 
De Oanrin, kunt u meer belangrijke telefoonnummers en 
adresgegevens terugvinden. Natuurlijk kunt u ook altijd 
even informeren op school. 
 

Trakteren/ Verjaardagen leerlingen 
Kinderen die jarig zijn (geweest) mogen in hun eigen 
groep trakteren. Soms kan het handig zijn om vooraf 
even met de leerkracht te overleggen.  
Met een vriendje of een vriendinnetje gaan ze dan ook 
even bij de andere groepen van hun locatie langs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oud papier   
Zestig jaar lang heeft de Arumer school oud papier 
ingezameld. Van de opbrengst konden extra zaken 
gefinancierd worden.  
Doordat de gemeente te maken kreeg met nieuwe 
contracten in een tijd waarin de oud papier prijzen 
extreem laag waren (i.p.v. dat het oud papier geld 
opbracht, zou er voor het oud papier betaald moeten 
worden) heeft de ouderraad, zoals zoveel stichtingen en 
verenigingen, moeten besluiten om te stoppen met het 
ophalen van het oud papier. Zij maken nu gebruik van 
een overgangsregeling, waarbij zij komend jaar nog één 
keer een soort van vergoeding krijgen van de gemeente 
Súdwest- Fryslân. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En zo vertrok op zaterdag 12 december 2020 de oud 
papier tractor en ladewagen door de poort bij de familie 
Hogenhuis om voor de allerlaatste keer, tezamen met 
een auto met aanhanger, het oud papier in Arum voor 

ontmoetingsschool “De Oanrin” op te halen. 
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