Nieuwsbrief
juli 2021
Ontmoetingsschool Arum
Voorwoord
Voor de “De Oanrin” is de zomervakantie aangebroken. We laten wederom een coronaschooljaar achter ons, maar i.p.v.
terugkijken, richten we onze blik vooruit richting het nieuwe schooljaar en de voorbereidingen daarvoor zijn al in volle
gang.
Voor de 11 jongens uit groep 8, ja daarin zaten alleen jongens, waren dit hun laatste dagen op de basisschool en na de
zomervakantie breekt er voor hen weer een heel nieuwe periode in hun leven aan.
Naast afscheid nemen van groep 8 hebben we deze week ook afscheid genomen van Rixt (gr. 4) en Nynke (gr. 7) Kuijt.
Zij gaan met hun ouders naar Bolsward verhuizen. Ook Rijk Tolsma (gr. 7) gaat Arum verlaten. Hij verhuist met zijn
familie naar Almere.
Na de zomervakantie kunnen we ook weer een aantal nieuwe kinderen op school begroeten. Hierover meer in een
volgende nieuwsbrief.
Het was een schooljaar waarin we, door de beperkingen helaas veel minder op excursie enz. konden gaan. Toch willen
we hierbij alle ouders/verzorgers heel hartelijk bedanken voor de hulp en inzet bij activiteiten die wél georganiseerd
konden worden.
Afscheid meester Bernd en juf Hennie
Al zingend “Meester bedankt” is er op vrijdag 25 juni afscheid genomen van meester Bernd. Meester
Bernd Brugman heeft juf Irene vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof en daarna bleef meester
Bernd op vrijdag nog werkzaam op onze school. Hij is door team en kinderen uitgezwaaid met een mooie
kaart en een feestelijk pakket. Meester Bernd gaat komend schooljaar werken op de basisschool in
Tjerkwerd.
Deze week hebben we ook afscheid genomen van
juf Hennie de Boer. Vele jaren is zij als leerkracht in
Arum werkzaam geweest. Uit naam van alle
kinderen ontving zij een mooi tafelkleed /
picknickkleed, waarop alle kinderen van “De Oanrin”
een tekening hadden gemaakt of iets hadden geschreven.
Bij dit picknickkleed behoorde ook een gevulde picknickmand. Zo kunnen juf Hennie en haar man er mooi samen op uit
trekken.
Korte Nieuwsflitsen
•
Dit skoaljier die groep 8 mei oan it Frysk Skoaleksamen. Alle bern binne slagge. Lokwinske allegear!
•
Eind deze week ontvangt u het informatieboekje 2021-2022 met daarin de belangrijkste informatie voor het
schooljaar 2021-2022.Tevens vindt u in het informatieboekje de jaarplanning terug. Deze jaarplanning zal nog verder
aangevuld worden, maar het begin is er.
•
Geartsje Anema is vanaf 1 augustus werkzaam bij “De Greiden” met als standplaats “De Oanrin” Arum. “Welkom in
het team van De Oanrin Geartsje”.
Nieuwbouw school
Hierboven een impressie van de nieuwe ontmoetingsschool. Maar, zo
laat de gemeente weten: het gebouw zal niet na de zomer van 2022 al
worden geopend. Het aanvragen van de omgevingsvergunning duurt
namelijk langer dan gedacht. In het dorpskrantje van Arum, “De Skille”,
geeft de gemeente hierover meer uitleg.
De gevel van de nieuwe ontmoetingsschool is het meest opvallend.
Deze bestaat uit bakstenen, waarbij iedere laag weer een iets andere
kleur krijgt. Een paar lagen verspringen een beetje. Hiermee legt de
architect een link met de lagen en kleuren van de aarde hier in de
“lytse bouhoeke”. In de linkervleugel komen de kinderopvang en groep 1-2 van de basisschool en in de rechtervleugel
komen de groepen 3 t/m 8. Meer hierover in “De Skille”.
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Ontmoetingsschool Arum
BSO Kids First
Kids First verzorgt de buitenschoolse opvang op de onderbouwlocatie van ontmoetingsschool
“De Oanrin” aan de Schoolsingel.
Kids First is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Afhankelijk van de
aanmeldingen kan het rooster worden aangepast.
Mocht u gebruik willen maken van de BSO, dan kunt u contact opnemen met Kids First.
Algemene telefoonnummer Kids First: 088-0350400.
Op de openingsdagen kunt u ook gerust langskomen. Linda of Romy van Kids First staan u
graag te woord.
Deze week hebben de kinderen een flyer van de de BSO van Kids First meegekregen naar huis.
Simmer Yn Súdwest
Samen vieren we de Simmer yn Súdwest!
Tijdens de zomervakantie zijn er superveel gave én gratis dingen te doen in
gemeente Súdwest-Fryslân. Van sportieve en leuke spelactiviteiten, zoals voetbal,
pumptrack, Archery Tag en op 20 juli is er in zwembad Mounewetter een
wateractiviteit. Ook zijn er creatieve en culturele workshops, zoals
muziekworkshops, toneelvoorstellingen en een workshop film/acteren.
Lekker ontspannen op de buurtcamping of mobiele hangplek behoort ook tot de
mogelijkheden.
Een aantal activiteiten zijn beperkt wat betreft deelname en/of leeftijd. Geef je op tijd op, want vol is vol. Er kunnen lastminute wijzigingen zijn bij alle activiteiten, dus hou altijd deze site en/of je mail in de gaten voorafgaand aan je bezoek.
Ook hierover hebben de kinderen een flyer meegekregen. De activiteiten staan nu per week genoemd op de website:
Simmer yn Súdwest | Gemeente Súdwest-Fryslân (sudwestfryslan.nl)
Finaledag schoolkaatsen Tsjûkelân Franeker

Zonder voorronden te spelen kon op het beroemde kaatsveld in Franeker op 16 juni toch nog last-minute de finaledag van
het Fries Scholenkaatskampioenschap georganiseerd worden. Onder zeer warme omstandigheden en met alleen
begeleiders als publiek betraden het meisjespartuur van “De Oanrin” met Jeline Bosch, Femke Brinksma en Sygrid Bosch en
het jongenspartuur met Ruben Palma, Rudmer Koopmans en Tiemen Dijkstra de kaatsarena. Beide parturen lieten mooi
kaatsen zien. Een prijs zat er niet in, maar de lekkere ijsco’s na afloop waren zeer verdiend.
We willen hierbij ook het jeugdbestuur van k.v. Willem Westra bedanken voor het regelen van de opgave, want deze moest
op zeer korte tijd gerealiseerd worden en dat is lastig als je als school op schoolkamp bent 😉.
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Agenda
Ma. 23 augustus

1e schooldag.

De eerste twee schoolweken

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

Woe. 29 september

Start Kinderpostzegelactie 2021 door de groepen 7 en 8

Ma. 11 oktober

U.f.b. Musikal Master Gysbert III foar de groepen 5 oantemei 8
9.30 oere Koarnbeurs Frjentsjer.

Woe. 6 okt. t/m 17 oktober

Kinderboekenweek met als thema “Worden wat je wilt”

Ma. 4 oktober

Dierendag

Woe. 6 oktober

GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra

Ma. 18 oktober t/m vr. 22 oktober

Herfstvakantie

Di. 19 oktober

Schoolzaalkaatskampioenschap. Plaats nog niet bekend.

Ma. 25 oktober

Weer naar school

We wensen iedereen
een heel fijne en zonnige zomervakantie toe!

Team De Oanrin Arum

Op de volgende pagina’s vindt u nog een impressie terug van de schoolreizen, het schoolkamp en de laatste schooldag.
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Impressie schoolreisjes

In mei kon het schoolreisje voor de kleuters helaas nog niet doorgaan, maar 9 juni was het
zover. Ze gingen met de bus op schoolreisje naar SanjesSafari waar wel 40 verschillende
diersoorten te bewonderen waren. In de binnenspeelruimte kon iedereen zich uitleven met
spelen, springen, klimmen, klauteren, kruipen en glijden. En ook buiten waren volop attracties te
vinden. Voor ieder wat wils dus en wat heeft iedereen onder een stralende zon genoten van dit
schoolreisje dat gelukkig toch nog door kon gaan.

Ook voor de kinderen uit de groepen 3 en 4 kwam er een bus voorrijden. Op maandag 31 mei gingen zij, onder stralende
weersomstandigheden, naar het Rijsterbos waar een boswandeling werd gemaakt en daarna werd er een bezoek
gebracht aan het vernieuwde Sybrandy’s Speelpark, waar voor de kinderen een zee van ruimte was, want ze waren de
enige groep.
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Impressie schoolreisjes (vervolg)
De groepen 5 en 6 waren op 8 juni te gast bij Molencaten Outdoor Drenthe bij Wezuperbrug. Klimmen, klauteren,
boogschieten en natuurlijk kon er met dit mooie weer buiten gezwommen worden. Wat een feest!
Ter geruststelling: Bij het klimmen was een kliminstructeur aanwezig en de kinderen waren gezekerd.

Impressie schoolkamp van de groepen 7 en 8
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Impressie schoolkamp van de groepen 7 en 8 (vervolg)

Varen in de praam, spelen, zwemmen, banjeren door het
moeras, vissen, kanovaren, sprintjestrekken over de
pompeblêden, suppen, waterfietsen en Bonte Avond. Wat
wil een mens nog meer tijdens een schoolkamp Kameleon
Terherne met stralend weer op 9 t/m 11 juni.
Oh ja, er was ook nog een modeshow 😉: “Wat is de
mooiste moerasoutfit?” 😉
Op de laatste dag gingen de kinderen nog naar Swimfun
Joure, dat net weer geopend was. Ook daar weer dikke pret!
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Impressie laatste schooldag

Op de onderbouwlocatie kon volop gespeeld worden op
het grote luchtkussen, er kon geschoten worden met pijl en
boog en ook binnen vermaakten de kinderen zich prima
met een Kahoot-quiz op de chromebooks, met het kleuren
van kleurplaten en met lekker vrij spelen.

Voor de groepen 5 t/m 8 waren er activiteiten in de gymzaal (apenkooi) en op het veld. (slagbal, dartvoetbal,
spelen met bumperballen en een grote stormbaan) Bij de stormbaan was ook het afscheidsmoment van groep
8, die daarna nog hun kunsten op de stormbaan mochten vertonen.
Op beide locaties van De Oanrin werden alle kinderen tot slot nog getrakteerd op drinken en patat en zo werd
op deze laatste schooldag het schooljaar feestelijk afgesloten.
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