Nieuwsbrief
april-mei 2021
Ontmoetingsschool Arum
Voorwoord
De lentebloeiers staan volop in bloei en kijkend naar de webcams van “Beleef de lente” komen we helemaal in de
voorjaarsstemming. Vele kuikens komen nu uit het ei en de eerste uilskuikens hebben het nest zelfs al verlaten.
Wij mensen blijven de komende tijd nog in de buurt van ons eigen “nest”, maar hopelijk kan iedereen binnenkort weer
wat meer de vleugels uitslaan. Op school hebben we ook nog steeds te maken met aanpassingen, maar gelukkig
konden de Koningsspelen, al was het in aangepaste vorm, dit jaar wel doorgaan.
We kijken er naar uit dat stapje voor stapje voor iedereen weer wat meer mogelijk is.

Korte Nieuwsflitsen
• In deze nieuwsbrief vindt u de schoolreisbestemmingen terug. I.v.m. het nog steeds rondwarende coronavirus
kunnen we nu echter nog geen garanties bieden dat de schoolreizen ook daadwerkelijk door kunnen gaan. Dit zal
afhangen van de dan actuele omstandigheden.
Met elkaar dus maar flink duimen dat de bestemmingen weer open kunnen gaan.
• Na de meivakantie graag de rapporten weer op school inleveren.
• Aan het eind van deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over de nieuwbouw van de school.

Theoretisch Verkeersexamen

HOERA!
Alle kinderen uit de groepen 7/8A en 7/8B zijn geslaagd voor het
Theoretisch Verkeersexamen 2021!

VAN HARTE GEFELICITEERD ALLEMAAL!
Op vrijdag 4 juni doen beide groepen mee aan het Praktisch Verkeersexamen. Hiervoor wordt door VVN en de politie
een fietsroute in Bolsward uitgezet. Vanuit de organisatie worden voor onze school twee vrijwilligers gevraagd die
ingezet zullen worden als controlepost. Ook voor het fietsen naar Bolsward worden vrijwilligers gevraagd. Hierover
hebben de ouders van de groepen 7 en 8 reeds een info ontvangen.
De definitieve examenroute wordt nog doorgestuurd. Door de wegwerkzaamheden in Bolsward is men nog bezig met
een nieuwe route.

4 mei dodenherdenking Arum
In de groepen 5 t/m 8 is in de afgelopen weken aandacht besteed aan de
Tweede Wereldoorlog.
Evenals vorig jaar zal de dodenherdenking in Arum in aangepaste vorm
plaatsvinden en via een livestream te volgen zijn. Een afvaardiging van
Dorpsbelang zal aanwezig zijn om de inwoners van Arum en de gemeente
Súdwest-Fryslân te vertegenwoordigen. De “Last Post” zal live gespeeld worden.
Daarnaast is het dit jaar wel weer mogelijk dat twee basisschoolleerlingen
betrokken zijn bij de dodenherdenking. Rudmer Koopmans (gr. 8A) leest een
gedicht voor en samen met Hielke Douna (gr. 7B) zal er, namens alle kinderen,
een bloemstuk bij het Arumer monument neergelegd worden.
Het bloemstuk wordt gemaakt door Doetie Bruinsma.
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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 en 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.
Nationale Buitenlesdag
Op 13 april was de Nationale Buitenlesdag. Ook op De Oanrin waren er deze dag per toerbeurt buitenlesactiviteiten.
Hieronder een impressie van groep 3 en 4.
Op de bovenbouwlocatie stonden de activiteiten in het teken Zweedse Renspelletjes met opdrachten op het gebied
van rekenen.
En op deze stralende voorjaarsdag werd voor alle groepen natuurlijk ook tijd ingeruimd voor heerlijk buitenspelen in
het voorjaarszonnetje.
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Koningsspelen 2.0
Op vrijdag 23 april werden de landelijke Koningsspelen gehouden. Vorig jaar gingen ze niet door, maar nu konden ze
in kleinschalige vorm en per groep gelukkig wel doorgaan. Ook het oranjezonnetje was van de partij!
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Schoolreizen
Hopelijk zijn ze dit schooljaar wel in aantocht …………… de schoolreizen en het schoolkamp.
U ontvangt als ouders/verzorgers nog nader bericht van de leerkrachten.
Groep 1-2:
Deze groep stapt woensdag 26 mei in de bus naar SanjesSafari bij Feanwâlden. Hier is, zowel
met goed weer als met slechter weer, van alles te beleven. Wel zo handig met een grote groep
kleuters. Naast het bekijken van allerhande dieren kan er ook volop gespeeld worden.
Groep 3-4:
Maandag 31 mei gaan de kinderen naar Attractiepark Drouwenerzand bij Drouwen, waar van
alles te doen is. Zo is er een water- en zandbouwplaats, een waterplein, er kan geschommeld
worden in een piratenboot en er zijn nog vele andere attracties.

Groep 5-6:
Op dinsdag 8 juni vertrekt de groep met de bus. Zij reizen af naar Molecaten Outdoor Drenthe
ten noorden van Emmen, waar de kinderen onder begeleiding kunnen klimmen en klauteren en
waar nog diverse andere activiteiten op het programma staan.

Groep 7-8:
Op woensdag 9 juni worden de trossen los gegooid en begint het Kameleonavontuur bij
Terherne. Schip Ahoy! We verblijven bij de familie Hettinga direct aan de Terhernster Puollen.
Op vrijdag 11 juni keert groep 7-8 weer terug in Arum.

We willen nogmaals benadrukken dat alle bestemmingen onder voorbehoud van de dan geldende
coronamaatregelen zijn. Op dit moment zijn alle bestemmingen nog gesloten.
De data voor het schoolkamp stonden al in de jaaragenda, maar we willen nu niet langer wachten om ook de overige
data bekend te maken, omdat het de komende twee weken meivakantie is. Mochten de schoolreizen en schoolkamp
niet door kunnen gaan, dan wordt er gekeken naar passende alternatieven in welke vorm dan ook.
Agenda
Ma. 3 mei t/m vr. 14 mei

Twee weken meivakantie

Di. 4 mei

Dodenherdenking

Woe. 5 mei

Bevrijdingsdag

Zon. 9 mei

Moederdag

Do. 13 mei

Hemelvaart

Ma. 17 mei

Weer naar school

Di. 18 mei

Schoolfotograaf Frans Mulder (Dit schooljaar groepsfoto’s)

Ma. 24 mei

Pinkstermaandag,vrij

Di. 25 mei

Weer naar school
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Vervolg agenda
Eind mei- begin juni

Afname Cito toetsen groep 1 t/m 7

Woe. 26 mei

O.v.b. Schoolreisje groep 1 en 2 naar SanjesSafari Feanwâlden

Woe. 26 mei

Excursie GroenDoen groep 5 en groep 6 Thús by de greidefûgels,
natuurgebied Skrok bij Wommels. Nader bericht volgt.

Ma. 31 mei

O.v.b. Schoolreisje groep 3 en groep 4 Attractiepark Drouwenerzand

Vr. 4 juni

Blijft gewone lesdag. Geplande leerlingbespreking vervalt.

Vr. 4 juni

Praktisch Verkeersexamen groep 7 en 8 in Bolsward
Extacte tijdstip nog niet bekend. Nader bericht volgt.

Di. 8 juni

O.v.b. Schoolreisje groep 5 en groep 6 Outdoor Molecaten Drenthe
Wezuperbrug.

Woe. 9 juni t/m 11 juni

O.v.b. Schoolkamp groep 7 en groep 8 Kameleon Terherne.
Verblijfplaats boerderij familie Hettinga Terherne.

Ma. 14 juni

10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7 (Cito LOVS)

Di. 15 juni

10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7 (Cito LOVS)

Di. 15 juni

Natuurfotografie via GroenDoen groep 5 en groep 6.
Nader bericht volgt.

Zon. 20 juni

Vaderdag

Ma. 21 juni

Planningsvergadering/leerlingbespreking Team. Leerlingen vrij.

Nieuwbouw school
De gemeente is bezig met het ontwerp bestemmingsplan. Het Wetterskip Fryslân
doet eerst nog bodemonderzoek en dat kan als de loods is weggehaald. Dit
gebeurt in mei.
Het plan wordt eind mei/begin juni gepubliceerd en kan dan ingekeken worden.
Meer hierover leest u binnenkort in “De Skille”.

Fijne meivakantie!

Blijf gezond en houd vol!
Met vriendelijke groet,
Team ontmoetingsschool De Oanrin Arum
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