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Voorwoord 

 
De zomervakantie is bijna ten einde, maar de temperaturen liepen ook deze week 
weer op naar tropische waarden en er sneuvelden talloze warmterecords. 
We hopen dat iedereen van deze overwegend zonnige zomervakantie heeft kunnen 
genieten. Een zomervakantie die misschien wel een andere bestemming kende dan in 
januari/februari gedacht of geboekt.  
 
 

Wie gedacht had dat het woord coronavirus na de zomervakantie wel enigszins naar de achtergrond zou 
zijn verdwenen komt helaas (zeer) bedrogen uit. Het woord coronavirus en het virus zelf duiken op vele 
plaatsen weer op. Met elkaar moeten we heel alert blijven en belangrijk blijft dat volwassenen de 1,5 meter 
in acht blijven nemen.  
Helaas moeten we ook in het nieuwe schooljaar weer aandacht vragen voor de do’s en dont’s om dit virus 
op afstand te houden. 
 
Op school hanteren we veelal dezelfde regels als voor de zomervakantie met een aantal kleine 
aanpassingen: 

• We continueren de hygiënemaatregelen. We ontsmetten de handen bij het binnengaan van school of 
lokaal en wassen regelmatig de handen. 

• Nog steeds geldt: Bij klachten blijven kinderen, ouders en leerkrachten thuis. 

• Verkoudsheidsklachten worden nu per geval bekeken. Hierover graag vooraf telefonisch overleg met de 
leerkracht. Is er sprake van koorts of krijgt een leerling koorts op school, dan blijft een leerling thuis of 
gaat naar huis. Wordt een leerling onder schooltijd ziek, dan wordt er contact opgenomen met de ouders 
en gaat de leerling naar huis. 

• Er geldt in principe geen 1,5 m. afstand meer tussen leerling en leerkracht. Een uitzondering hierop geldt 
tussen  juf Irene en alle kinderen. Juf Irene is zwanger en dan geldt wel de 1,5 m. 

• Leerkrachten houden ook 1,5 m. afstand t.o.v. elkaar. 

• Ouders vragen we om nog niet in school te komen en buiten het schoolplein de kinderen op te 
wachten, zoals we dat ook voor de zomervakantie gewend waren. 

• In de eerste schoolweek zijn vanaf 8.20 uur alle leerkrachten op het plein. Heeft u een korte mededeling 
dan kunt u die persoonlijk met de leerkracht delen. Na de eerste schoolweek gaat dit weer via de 
pleinwacht. Een belletje kan natuurlijk ook. 

• Jarigen mogen weer trakteren. 
 
Laten we met elkaar om elkaar denken. U, maar ook leerkrachten hebben misschien familieleden die 
kwetsbaarder zijn dan uzelf en daarom blijft 1,5 meter afstand houden ook rondom school belangrijk.  
 
Het team van “De Oanrin” is de afgelopen tijd bezig geweest met de voorbereidingen van het nieuwe 
schooljaar, want dat kon gelukkig wel allemaal doorgaan. Op maandagochtend 17 aug. zwaaien de 
schooldeuren op beide locaties weer open en hopen we iedereen weer gezond en wel te kunnen 
begroeten. 
 
In het vervolg van deze nieuwsbrief vindt u nog andere nieuwsfeiten en mededelingen terug. 
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Korte Nieuwsflitsen 

• Op de eerste schooldag kunnen we Jaylin Vallinga welkom heten in groep 1. Heel veel plezier op “De Oanrin” 
Jaylin! 

• De rapporten kunnen komende week weer op school bij de leerkracht ingeleverd worden. 

• De schoolbieb start weer op maandag 24 augustus. Dat is in de tweede schoolweek. 

• Maandag starten op school ook weer de gymlessen. Graag de gymkleding meenemen. Het kan zijn dat er 
maandag buiten gegymd wordt (gr. 5 t/m 8). Groep 3 en 4 gymmen komende maandag op het plein. 

• Met mooi weer wordt er buiten gegymd en bij minder mooi weer mogen we vanaf nu weer in het 
gymlokaal gymmen. 

• Op de onderbouwlocatie zitten veel jonge kinderen. In deze nieuwsbrief vindt u in het kader van  
        “Veilig naar en van school”, daarom weer even het verkeerscirculatieplan terug, zodat we met elkaar een zo   

veilig mogelijke verkeerssituatie rondom school creëren. 

• Juf Irene en haar man Johan Eddie verwachten hun tweede kindje. Eind september gaat juf Irene met     
        zwangerschapsverlof. Zij zal tijdens haar zwangerschapsverlof worden vervangen door meester Bernd   
        Brugman. In deze nieuwsbrief stelt hij zich alvast aan u voor. De komende tijd zal hij door juf Irene worden  
        ingewerkt. 

• Door haar stages bij ons op school in de afgelopen jaren is juf Tjalie Houtsma geen onbekende op “De Oanrin”. 
Ook zij stelt zich, als nieuwe leerkracht, in deze nieuwsbrief even voor. 

• Juf Olga is werkzaam voor “de Greiden”. Als zij niet hoeft in te vallen op één van de andere scholen van “de 
Greiden”, dan is zij op maandag en dinsdag werkzaam op de onderbouwlocatie van “De Oanrin”.  
       

 
 

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. 
 

 

Oud papier 
Komende week wordt huis-aan-huis een overzicht rond gebracht met de oud papier data van dit 
schooljaar, zodat iedereen weet wanneer er in Arum oud papier wordt opgehaald. Het is dit jaar een 
ORANJE jaarschema. 
Voor de zomervakantie heeft u als ouder/verzorger het nieuwe oud papier schema van de ouderraad 
ontvangen met daarop per datum de indeling qua tractorchauffeur, auto met aanhanger en sjouwers.  
Een deel van dit schema vindt u terug aan het eind van iedere nieuwsbrief. 

 

Schoolbibliotheek 
Om de twee weken kunnen de kinderen van De Oanrin boeken ruilen op school.  
Er kunnen per keer twee boeken geruild worden.  
Handig is om: 

• De boeken in een aparte (plastic) tas, mee te nemen naar school.  De kinderen 
kunnen dan de boeken gemakkelijker ruilen. De lunchtas hoeft dan niet mee naar de 
bieb. Met name bij jongere kinderen is dit handiger. 

• De boekentas graag voorzien van naam 

• Deze boekentas kan als de school ingaat bij de jas aan de kapstok gehangen worden.  
 
            Schoolbibliotheek start weer op maandag 24 augustus (Dit is de 2e schoolweek ;-) )  
            De 2 of 3 boeken die voor de zomervakantie geleend zijn, dan graag weer inleveren. 
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Verkeerscirculatieplan onderbouwlocatie 
In het kader van “Veilig naar en van school” hier het verkeers-circulatieplan voor de onderbouwlocatie.  
 

Brengen en ophalen onderbouwlocatie:  
 

* 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.  
 
 

Indeling fietsenhok onderbouwlocatie: 
➢ Groep 1-2: Stallen de fiets aan de kant van het plein. 
➢ Groep 3-4: Stallen hun fietsen aan de kant van het parkeerterreintje. 
➢ Andere “voertuigen” zoals skelters graag buiten het hek naast het fietsenhok parkeren. 
 

Even kennismaken 
Hallo allemaal! 
Via deze nieuwsbrief wil ik me graag even aan jullie voorstellen. Een aantal van jullie zullen mij 
misschien nog wel kennen. Ik heb namelijk met veel plezier zowel mijn derdejaars stage (2016-
2017) als mijn eindstage (2018-2019) afgerond bij jullie op school. Mijn naam is Tjalie Houtsma. 
Ik ben 23 jaar en woon nog bij mijn ouders in Lollum. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te sporten 
en naar een voetbalwedstrijd te gaan. Daarnaast speel ik ook bij het korps in Lollum en ga ik 
graag op pad met vrienden en vriendinnen. Afgelopen schooljaar heb ik de lerarenopleiding 
PABO in Leeuwarden afgerond en vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op ‘de Oanrin’ te vinden als 
juf van groep 7/8 A op de donderdag en vrijdag. Daarnaast ben ik op maandag, dinsdag en 
woensdag werkzaam op CBS ‘De Bonkelder’ in Witmarsum bij groep 5/6. Ik kijk er naar uit om 
weer met de leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en docenten samen te werken. 
 
 
Dag allemaal, mijn naam is Bernd Brugman en ik werk voor CBO de Greiden op de Reinbôge in Tjerkwerd en 
binnenkort hier op de Oanrin. Ik ga dan invallen voor juf Irene, zodat zij in alle rust en met een goed gevoel haar  
kindje kan krijgen. Dat duurt nog even, maar een eerste indruk is altijd leuk.  
Ik ben geboren in Enschede en opgegroeid in Haaksbergen. Een echte Tukker dus. Toch naar Friesland gekomen, 
om te werken en ik ben er nog steeds!  
Ik ben getrouwd met Ria en Ria heeft twee kinderen. Die zijn allebei al volwassen. Yordi woont in Leeuwarden en 
Manon woont en werkt in Tarifa. Wij wonen met ons heerlijke  hondje Finn in Gorredijk.  
Ook ik heb hobby’s. Ik heb de nodige sporten beoefend; judo, hockey, ijshockey, basketbal, hardlopen en tennis. 
Tegenwoordig tennis ik nog, fiets ik regelmatig, mag ik graag motorrijden, lees ik, zwem ik in de vaart bij mij om de 
hoek, wandel ik, schilder en teken ik en drum ik, want muziek is onmisbaar! Oh ja, ik speel ook nog een beetje gitaar 
en ik zing. 
Ik ben al heel lang onderwijzer. In 2018 en 2019 ben ik even uit de onderwijswereld gegaan en ben ik schilder 
geworden. Dat was een goede keus en een hele leuke tijd. Toch ben ik weer teruggegaan naar het onderwijs. 
Lesgeven vind ik gewoon veel leuker. Dat is wel mijn dingetje zeg maar. 
Samen met juf Jetty en de andere collega’s van de Oanrin gaan we er een mooi schooljaar van maken. Ik heb er heel 
veel zin in. Mijn eerste indruk van de Oanrin en alle mensen die hier werken, leren en samen zijn, is heel positief!     
Tot gauw. 
 
Meester Bernd 
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Eerste gedeelte  oud papier schema  (Zie verder het schema dat u voor de vakantie hebt ontvangen.) 
 

  Datum:                  Tractorchauffeur:             Chauffeur auto                 Sjouwers: 
                                                                      met aanhanger: 
 
Zat. 22 aug. Gerben Palma Ruurd Boersma Fam. S. Bakker 
   Fam. F. Brouwer 
   Fam. G. Akkerman 
   Fam. D. v/d Vlies 
    
Zat. 26 sept. Hendrik Louwsma Rudolf Wijbenga Fam. L. de Boer, It String 
   Fam. W. Fokkema, Polle 
   Fam. H. Heslinga 
   Fam. H. Bruinsma, Franekerkade 

 
Zat. 31 okt. Jouwert Wagenaar   Sietse de Vries   Fam. D. Boonstra 
     Fam. L. Bosch, Ald Hôf 

     Fam. T. Schippers 
     Fam. Y. Smink 

 

Agenda 

          

                                                                                          Met vriendelijke groet, 
Team ontmoetingsschool De Oanrin 

Ma. 17 augustus 1e schooldag. 

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

Zat. 22 augustus Oud papier 

Do. 3 september Excursie naar Natuurmuseum Leeuwarden groep 7/8a en 7/8b van 
9.00-10.30 uur. Nader bericht volgt. 

Ma. 21 september MR vergadering 19.30 uur 

Woe. 23 september Start Kinderpostzegelactie 2020 groep 7 en 8 

Zat. 26 september Oud papier 

Woe. 30 sept. t/m 13 oktober Kinderboekenweek met als thema “En toen” 

Do. 1 oktober Biologiedag groep 7/8a en 7/8b bij Nannewiid bij Oudehaske van 
9.00-11.00 uur. Nader bericht volgt. 

Zon. 4 oktober Dierendag. Valt dit jaar op zondag en daarom dit jaar geen Dierendag 
op school. 

Woe. 7 oktober GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra 

Ma. 12 oktober t/m  vr. 16 oktober Herfstvakantie 

Di. 13  oktober Schoolzaalkaatskampioenschap in de sporthal Makkum 

Ma. 19 oktober Weer naar school 

Di. 20  oktober Algemene Ouderavond aanvang 20.00 uur. Nader bericht volgt. 

Zat. 31 oktober Oud papier 

  

 Zie voor overige data het informatieboekje dat u voor de 
zomervakantie per mail hebt ontvangen. 

http://www.deoanrin.degreiden.nl/
mailto:post@deoanrin-arum.nl

