Nieuwsbrief
december 2020
Ontmoetingsschool Arum
En zo …
………………zitten we met elkaar in een zware lockdown.
Het sluiten van de basisscholen zal bij veel ouders, maar
ook bij veel leerkrachten in eerste instantie bijna
aangevoeld hebben als een heel onverwachte knockdown.
Nu wordt het een kwestie van adem in en adem uit …
De ouderraad kwam direct in actie en zo konden we alle
kinderen op de laatste schooldag van 2020, dinsdag
15 december, trakteren op een stukje kerstbrood en/of
suikerbrood met of zonder echte boter.
Heel hartelijk dank ouderraad!
Ook bedanken we hen voor het leuke kersttasje voor alle
leerlingen. Dat zou gebruikt worden voor de eigen kerstlunch
van de kinderen op donderdag 17 december.
Dit tasje kon nu mooi gebruikt worden om de kerst- en nieuwjaarswens mee naar huis te nemen.
Gelukkig hebben we nog wel met de kinderen in een gemoedelijke kerstsfeer het jaar 2020 af kunnen sluiten.
Deze dagen is het team druk bezig met de voorbereidingen om het lesgeven op afstand te realiseren.
Als ouder hebt u zich misschien overspoeld gevoeld door de informatie die u deze week van bestuur en
school hebt ontvangen. Voor ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs is het werken met het
computerprogramma “Teams” waarschijnlijk bekend. Dat geldt ook voor ouders die zelf al werken met
“Teams”. Voor andere ouders is het werken met deze nieuwe media geheel nieuw en roept dit bij hen nog
veel vragen op en maakt ook onzeker. Als school proberen we hiermee rekening te houden.
Met elkaar zetten we de schouders eronder. Lukt iets niet, dan proberen we het op een andere manier.
We laten in januari niemand in de kou staan!
Vanuit school heeft u een overzicht ontvangen met tijdschema’s voor de verschillende groepen.
Dit zijn de vaste contactmomenten tussen de leerkracht met de kinderen met daarin de mogelijkheid voor een
korte instructie. We kunnen ons echter indenken dat het soms niet mogelijk is dat uw kind dan “klaar zit”
achter de computer, laptop of telefoon, omdat uw kind zich dan bijvoorbeeld op een locatie bevindt waar dit
niet mogelijk is, of dat dit thuis op dat tijdstip niet realiseerbaar is. U als ouder heeft dan bijvoorbeeld op dat
tijdstip een “Teammeeting”, waardoor de laptop even niet voor uw kind(eren) beschikbaar is. Natuurlijk is hier
alle begrip voor. We kunnen met z’n allen geen ijzer met handen breken en we bekijken wat in de praktijk
werkt en wat niet werkt en wat eventueel bijgesteld moet worden.
Buiten de genoemde contactmomenten zijn leerkrachten via “Teams” of e-mail beschikbaar voor vragen en
eventuele verlengde instructies. Lukt dit niet, dan wordt er, zoals eerder aangegeven, op een andere manier
contact opgenomen. De leerkrachten zijn dus niet alleen tijdens de genoemde tijdstippen beschikbaar 😉,
maar misschien ook niet altijd à la minuut, omdat de leerkracht dan in gesprek is met een andere leerling.
Dan nog even ter verduidelijking:
Ma. 4 januari tussen 8.30-10.30 uur: Ophalen huiswerkpakketjes enz. voor groep 1 t/m 8.
Deze kunnen opgehaald worden op de eigen locatie
van uw kind.
En dan breekt vanmiddag voor de kinderen de echte kerstvakantie aan.

We willen iedereen voor de komende weken een hart onder de riem steken
en iedereen heel goede kerstdagen toewensen en een 2021 vol positiviteit!
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Een einde aan een tijdperk…
Evenals veel andere scholen en verenigingen heeft ook de ouderraad van De Oanrin moeten besluiten om te gaan
stoppen met het ophalen van het oud papier. Na bijna 60 jaar komt er een eind aan deze traditie.
Hier een sfeerimpressie met dank aan Suwarda Vis (foto’s).

Met het starten van de tractor achter huis bij de
familie Hogenhuis begon op zaterdag 12 dec.
de laatste ronde van het oud papier ophalen.

Bij het wegrijden is de ladewagen al flink gevuld
met oud papier. Zo ook deze allerlaatste keer.

Nog eenmaal rijdt de oud papier tractor met
ladewagen de poort uit.

Auto met aanhanger verzorgde de laatste jaren
het ophalen in de Oude Kerkstraat,
Franekerkade, It String, Koekoekslân, Ald Hôf,
Hockaart en Julianastraat.

Alle ouders die zo trouw hebben meegeholpen met het
oud papier ophalen: Heel hartelijk dank voor uw inzet!
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Open dagen, informatieavonden en doedagen voortgezet onderwijs voor groep 8
Veel scholen voor voortgezet onderwijs organiseren in de periode oktober-februari doe-middagen voor de kinderen uit
groep 8. Zodra wij als school hierover informatie binnenkrijgen, wordt dit aan u doorgegeven. Ook vindt u deze info
terug in onderstaand schema.
De door het voortgezet onderwijs georganiseerde informatieavonden zullen voorlopig online plaatsvinden.
We hebben alle ons bekende data laten staan, maar u zult begrijpen dat, i.v.m. de huidige zware lockdown, de doemiddagen die half januari plaats zouden vinden niet doorgaan. Hierover ontvangen wij nog nader bericht.
Zodra wij nieuwe data binnenkrijgen, sturen wij deze door aan de ouders van groep 8.
Dinsdag 12 januari

Meemaakmiddag Marne College Bolsward

Donderdag 14 januari

Doe-middag Anna Maria van Schurman Franeker 13.00-15.30 uur

Vrijdag 15 januari

Doe-middag Maritieme Academie Harlingen 15.00-17.00 uur

Vrijdag 15 januari

Meemaakmiddag Marne College Bolsward

Donderdag 21 januari

Meemaakmiddag Marne College Bolsward

Maandag 25 januari

Meemaakmiddag Marne College Bolsward

Dinsdag 2 februari

Meemaakmiddag Marne College Bolsward

Woensdag 3 februari

Doe-Dag Nordwin College Sneek 9.00-12.30 uur en 13.00-16.30 uur

Woensdag 3 februari

Open Dag Simon Vestdijk Harlingen 15.30-20.30 uur

Woensdag 3 februari

Inloopavond Maritieme Academie Harlingen 18.00-21.00 uur

Donderdag 4 februari

Doe-middag Simon Vestdijk Franeker 12.00-14.30 uur

Donderdag 4 februari

Info-avond Simon Vestdijk Franeker voor ouders en leerlingen
19.00-21.00 uur

Donderdag 4 februari

Meemaakmiddag Marne College Bolsward

Zaterdag 6 februari

Open Huis Maritieme Academie Harlingen 10.00-15.00 uur

Ma. 8 febr. t/m woe. 10 febr.

Doe-dagen csg Bogerman Sneek

Dinsdag 9 februari

ONLINE Very Importent Parent-avond Marne College Bolsward

Woensdag 10 februari

Doe-middag Simon Vestdijk Harlingen (opgave vanaf januari via de
website)

Woensdag 10 februari

Beleefmiddag Marne College Bolsward

Donderdag 11 februari

Open Huis csg Bogerman Sneek

Maandag 15 februari

Beleefmiddag Marne College Bolsward

Woensdag 17 februari

Info-avond tweetalig VWO Marne College Bolsward
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Agenda
Ma. 21 december t/m vr. 1 januari

Kerstvakantie

Ma. 4 januari

Tussen 8.30-10.30 uur: Ophalen huiswerkpakketjes enz. groep 1 t/m 8
op de eigen locatie van de kinderen.

Ma. 18 januari

O.v.b. schoolbieb

Vanaf eind januari en in februari

Afnames methode onafhankelijke toetsen Cito groep 1 t/m 8
Nader bericht volgt.

Woe. 27 januari

O.v.b. GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur.

Februari-maart

Eindgesprekken groep 8, advies voortgezet onderwijs op basis van de
Plaatsingswijzer voortgezet onderwijs (nader bericht volgt)

Ma. 1 februari

Schoolbieb

Woe. 10 februari of woe. 17 februari

O.v.b. Scholenploegenachtervolging schaatsen Leeuwarden

Ma. 15 februari

Schoolbieb

Vrijdag 19 februari

Leerlingen vrij i.v.m. leerlingbespreking team

Ma. 22 februari t/m vrijdag 26 februari

Voorjaarsvakantie

Ma. 1 maart

Weer naar school

Ma. 8 maart

10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7 (Cito LOVS), ‘s avonds

Di. 9 maart

10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7 (Cito LOVS), ‘s avonds

Ma. 15 maart

MR-vergadering 19.30 uur

Woe. 17 maart

GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra.

Vr. 19 maart

Rapporten mee

Di. 30 maart

Landelijk Theoretisch Verkeersexamen groep 7 en groep 8

Do. 1 april

Paasviering. Nader bericht volgt.

Vr. 2 april

Goede Vrijdag, vrij

Ma. 5 april

Paasmaandag, vrij
Zie voor overige data het informatieboekje

Schoolschaatsen
Door de afgekondigde lockdown hebben we moeten besluiten dat de schaatslessen in
januari/februari in de IJshal in Leeuwarden niet doorgaan. Nu maar hopen dat we hier
in Arum deze winter toch nog op het ijs kunnen staan.
Opbrengst Kinderpostzegelactie 2020
De kinderen uit de groepen 7/8A en 7/8B van ontmoetingsschool “De Oanrin” hebben met elkaar

€ 3436,- bijeen gebracht voor de Kinderpostzegelactie. Super gedaan groep 7 en groep 8!
Bedankt voor jullie geweldige inzet! En ook alle kopers heel hartelijk bedankt. Landelijk is er een bedrag
van 7,6 miljoen euro opgehaald. Daarmee kunnen heel veel kinderen geholpen worden.
Naar een aantal artikelen was veel vraag. Dit geldt bijvoorbeeld voor de pleisters. De landelijke
organisatie heeft aangegeven dat de bestellers deze artikelen in december ontvangen.
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Sfeerimpressie Sinterklaasfeest
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Sfeerimpressie Sinterklaasfeest vervolg

Wat leuke cadeaus, surprises en gedichten!
Daar is door Sinterklaas en zijn pieten
heel veel aandacht aan besteed.
Namens alle kinderen heel erg bedankt!
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Kerst
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