Nieuwsbrief
augustus 2021
Ontmoetingsschool Arum
Voorwoord
De zomervakantie is bijna ten einde.
Voordat de schooldeuren op maandag 23 augustus weer opengaan, ontvangt u hierbij de eerste
nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar met een aantal mededelingen en nieuwsflitsen.
Mededelingen en nieuwsflitsen
•
•
•

Voor zowel de onderbouwlocatie als de bovenbouwlocatie geldt het volgende:
Nu de coronamaatregelingen iets zijn versoepeld, kunnen we de maatregelen op school ook iets aanpassen.
Ouders zijn “gedoseerd” weer welkom op het plein en in de school, mits er 1,5 meter afstand gehouden wordt.
Licht verkouden kinderen kunnen naar school. Kinderen die verkouden zijn in combinatie met bijkomende
verschijnselen zoals keelpijn, benauwdheid, koorts (38 graden of hoger) enz. blijven thuis.
Voor het wel of niet naar school kunnen gaan van kinderen is er een nieuwe beslisboom verschenen (versie
17 augustus 2021) Deze vindt u terug in de bijlage.

•

Voor de onderbouwlocatie (groep 1 t/m 4) geldt onderstaande aanvulling:
Omdat afstand houden onmogelijk is wanneer alle kinderen door de ouders in de klas gebracht worden, blijft
het brengen naar school hetzelfde als vóór de vakantie;
- Vanaf 8.20 uur zijn de leerkrachten van de onderbouw aanwezig op het plein.
- Afscheid vindt plaats bij het hek.
- De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen nog even op het plein spelen tot half negen.
- De leerkrachten gaan om 8.30 uur samen met de groep naar binnen.
- Als u het leuk vindt dan kunt u zo nu en dan na schooltijd (om 14.10 uur) even binnen lopen om een kijkje in de
klas te nemen. Dit is in principe op alle dagen van de week mogelijk. (graag in overleg met de leerkracht)

•

Op de eerste schooldag stappen een aantal nieuwe kinderen de school binnen.
We kunnen welkom heten:
Jilles Gademan (gr. 3), Famke Gademan (gr. 6), Suus van Gulpen (gr. 7) en Hendrika Steringa (gr. 8).
“Allemaal heel veel plezier op De Oanrin toegewenst”.
Bote de Boer en Julia MiŁoch komen de eerste twee weken een paar keer proefdraaien in groep 1, want zij
worden zeer binnenkort vier jaar. “Ook jullie van harte welkom op school”.

•
•
•
•
•

De rapporten kunnen komende week weer op school bij de leerkracht ingeleverd worden.
De schoolbieb start weer op maandag 30 augustus. Dit is in de tweede! schoolweek. (Zie ook deze nieuwsbrief)
Komende maandag starten op school ook weer de gymlessen. Graag de gymkleding meenemen.
Groep 3 en 4 gymmen komende maandag eerst nog even op het plein.
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.

Het team van “De Oanrin” is deze week druk bezig geweest met het inrichten van de lokalen en de voorbereidingen
voor het nieuwe schooljaar. Op maandagochtend 23 augustus zwaaien de schooldeuren op beide locaties weer open
en hopen we iedereen weer gezond en wel te kunnen begroeten.
Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u de meest actuele agenda terug.
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Ontmoetingsschool Arum
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.
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 30 augustus. (Dit is de 2e schoolweek ;-) )

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.
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Ontmoetingsschool Arum
Agenda
Ma. 23 augustus

1e schooldag.

De eerste twee schoolweken

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

Ma. 30 augustus

Schoolbieb

Ma. 13 september

Schoolbieb

Do. 23 september

Gastles GroenDoen: Per toerbeurt Smaakles voor de groepen 8,
groep 7 en groep 5-6

Ma. 27 september

Schoolbieb

Woe. 29 september

Start Kinderpostzegelactie 2021 door de groepen 7 en 8

Ma. 4 oktober

Dierendag

Woe. 6 oktober

GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra

Woe. 6 okt. t/m 17 oktober

Kinderboekenweek met als thema “Worden wat je wilt”

Do. 7 oktober

Gastles GroenDoen over: Energie voor groep 7 en groep 8
(’s ochtends)

Ma. 11 oktober

U.f.b. Musikal Master Gysbert III foar de groepen 5 oantemei 8
9.30 oere Koarnbeurs Frjentsjer.
We hawwe hjirfoar in soad sjauffeurs nedich. Neier berjocht folget.
Voor deze voorstelling hebben we veel chauffeurs nodig. Nader
bericht volgt.

Ma. 11 oktober

Schoolbieb

Ma. 18 oktober t/m vr. 22 oktober

Herfstvakantie

Di. 19 oktober

Schoolzaalkaatskampioenschap. Nader bericht volgt.

Ma. 25 oktober

Weer naar school

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

Met vriendelijke groet,
ontmoetingsschool De Oanrin
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