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Voorwoord 
 
De zomervakantie is bijna ten einde. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. 
Voordat de schooldeuren op maandag 29 augustus weer opengaan, ontvangt u hierbij de eerste 
nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar met een aantal mededelingen en nieuwsflitsen. 
 
 

 
 

 

 
 

Nieuwbouw De Oanrin: It giet oan! 
 
 

 

 
 

 

Hoera, eindelijk is het zover! Zoals u en ook wij als school op 22 juli in de media konden lezen, kan in september            
de aannemer starten met de nieuwbouw van De Oanrin. Het college en de gemeenteraad van gemeente Súdwest-
Fryslân stemden in met een extra investering om de gestegen bouwkosten te dekken. 
Hieronder nog de info zoals we deze in de krant hebben kunnen lezen:                                                                              
 

De Oanrin is nu nog gehuisvest in de schoolgebouwen van voorheen De Hoekstien en De Opslach, die in 2017 
fuseerden. In het nieuwe schoolgebouw, dat gepland is aan de Sytzamaweg, krijgt ook de kinderopvang een plek. 
Wethouder Petra van den Akker: “De nieuwbouw van de ontmoetingsschool gaat tevens ruimte bieden aan het 
verenigingsleven in het dorp”. Om de school nu te kunnen bouwen is er een aanvullend krediet toegekend. “In 2017, 
toen de eerste plannen er lagen voor de nieuwbouw, zag de wereld er anders uit dan nu. Een krappe arbeidsmarkt, 
hoge energieprijzen en de huidige situatie in Oekraïne, zijn van invloed op de beschikbaarheid van mens en middelen. 
Dat drijft de prijzen omhoog. Door de extra investering kan de planvorming nu overgaan naar realisatie. Als alles 
volgens planning verloopt, kunnen de kinderen vanaf januari 2024 naar school in het nieuwe gebouw”, zegt Petra van 
den Akker. Dorpsbelang Arum, de kerk PKN Arum, Kinderopvang Kids First en een subsidie voor 
duurzaamheidsmaatregelen dragen ook bij aan de realisatie van de nieuwbouw. 
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Mededelingen en nieuwsflitsen 
➢ Op de eerste schooldag bent u op de onderbouw- en bovenbouwlocatie als ouder/verzorger van harte 

welkom om met uw kind vóór schooltijd vanaf 8.15 uur een kijkje in de klas van uw kind(eren) te 
nemen. De leerkrachten blijven in principe op het plein.  

 

• Op de eerste schooldag stappen ook een tweetal nieuwe kinderen de school binnen. Louise Stegenga is in Arum 
komen wonen en zij start na de zomervakantie bij ons in groep 2. Esmee Wagenaar, zusje van Ylse en Mark, 
wordt bijna 4 jaar en zij start in groep 1. “Welkom op De Oanrin Louise en Esmee!”                                                                                                    

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

• De schoolbieb start weer op maandag 5 september. Dit is in de tweede! schoolweek. 
(Zie ook deze nieuwsbrief) 

• 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. 

• Dit schooljaar lopen een tweetal stagiairs bij ons op school stage die de opleiding voor onderwijsassistent volgen. 
Het zijn twee bekende gezichten, want twee jaar geleden liepen zij ook stage op De Oanrin. Toen als eerstejaars 
en nu als derdejaars. Dit is hun afstudeerjaar. Rixt Odinga zal terug te vinden zijn op de onderbouwlocatie en 
Sander Zijlstra loopt stage in groep 5-6. “Welkom terug op De Oanrin Rixt en Sander!” 

 

• Voor zowel de onderbouwlocatie als de bovenbouwlocatie geldt het volgende: 
        Na klachten en een positieve zelftest blijven de kinderen 5 dagen thuis. Als kinderen dan weer klachtenvrij zijn    
        kunnen zij weer naar school. Aan de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 worden komende week weer een tweetal  
        zelftesten meegegeven naar huis. 
 

• Aan de ouders van groep 1 en 2: Na de eerste schooldag kunt u, evenals voor de zomervakantie, weer vóór 
schooltijd tussen 8.15-8.25 uur samen met uw kind zo nu en dan even een bezoek brengen aan het kleuterlokaal. 
De leerkrachten zijn voor schooltijd niet in het lokaal. Zij zijn op het plein aanwezig bij de kinderen die al op 
school gebracht zijn en op het plein spelen. Iedereen is om 8.25 uur weer buiten. Als de bel gaat gaan alle 
kinderen samen met de leerkracht naar binnen.  

 
Gymnastiek-Zwembad 
➢ Groep 1-2 heeft dagelijks binnen of buiten bewegingsactiviteiten. 
➢ De groepen 3-4 en 5-6 hebben de eerste schoolweek nog géén gymnastiek. In het kader van groepsvorming 

(Kanjerweken) worden er voor deze groepen rondom hun eigen plein of op het veld (bewegings-) activiteiten 
georganiseerd. 

➢ Groep 5-6 gaat komende donderdagmiddag sowieso naar het sportveld. Naast gewone spelletjes gaan we bij 
mooi weer ook waterspelletjes doen. Graag deze donderdag handdoek en bikini/badpak/zwembroek meenemen 
én droge onderkleding. 

➢ De groepen 7 en 8 gaan maandagmiddag 29 augustus o.l.v. hun leerkrachten met elkaar naar het zwembad in 
Witmarsum. Als uw kind na 14.05 uur in het zwembad mag blijven, dan kunt u dit met een ondertekend briefje 
kenbaar maken richting de betreffende leerkrachten. Zie hiervoor ook de info die is toegevoegd aan de mail 
van  groep 7 en 8.  

 
Het team van “De Oanrin” is druk bezig (geweest) met het inrichten van de lokalen en de voorbereidingen voor het 
nieuwe schooljaar. Op maandagochtend 29 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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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 drie 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 5 september. (Dit is de 2e schoolweek ;-) )  
            
 

BSO Kids First 
Kids First verzorgt de buitenschoolse opvang op de onderbouwlocatie van ontmoetingsschool 
De Oanrin aan de Schoolsingel.  
Op dit moment zijn er minder kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang. De 
opvang in Witmarsum en Arum wordt daarom op dit moment gecombineerd en het vervoer 
naar Witmarsum wordt geregeld. Zodra er weer meer kinderen aangemeld worden is de 
opvang in Arum weer geopend. 
 

Mocht u gebruik willen maken van de BSO, dan kunt u contact opnemen met Kids First.                      

Algemene telefoonnummer Kids First: 088-0350400.  
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Agenda 

 
 
 
 
 
 
                                                               Met vriendelijke groet, 
                                                           ontmoetingsschool De Oanrin 

Ma. 29 augustus 2022 1e schooldag 

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

Ma. 29 augustus Groep 3-4 en groep 5-6: I.p.v. gymnastiek zijn er (bewegings-) 
activiteiten op en rond school. De groepen 3-4 en 5-6 hebben ook 
vrijdag 2 september nog geen gym. Gymkleding kan dus thuisblijven. 

Ma. 29 augustus  De groepen 7 en 8 gaan ’s middags naar het zwembad in Witmarsum. 
Zij hebben deze maandag geen gymnastiek. 

Do. 1 september Groep 5-6 ’s middag (water-) spelletjes op het sportveld.  

Ma. 5 september Schoolbieb 

Do. 8 september Egelsurvival  groep 5-6 in Baarderbuorrenbosk o.l.v. GroenDoen 
(Info volgt.)  

Do. 8 en vr. 9 september Tweetal Gouden Dagen groep 8. Info is voor zomervakantie uitgedeeld. 

Ma. 12 september Kijkmiddag groep 1 t/m 4 op onderbouwlocatie en groep 5 t/m 8 op 
bovenbouwlocatie. 

Ma. 19 september Schoolbieb 

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

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

Ma. 3 oktober Studiedag De Greiden, leerlingen vrij 

Di. 4 oktober Dierendag, instuif voor huisdieren op het 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. 10 oktober Schoolbieb  (aangepaste datum i.v.m. studiedag en herfstvakantie) 

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

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