Nieuwsbrief
december 2021
Ontmoetingsschool Arum
Mededelingen en nieuwsflitsen
Dat deze donkere decembermaand ook voor fleurigheid kon zorgen heeft u vast
en zeker op “Klasbord” kunnen zien. Daar kwamen voor ouders vele foto’s voorbij
van het Sinterklaasfeest in de diverse groepen. Wat was het een gezellig feest
met Sinterklaas en Piet op de onderbouw en wat zijn er mooie surprises en
gedichten gemaakt op de bovenbouw. Onze complimenten!
We willen hierbij ook alle mensen, die op wat voor wijze voor en achter de
schermen dit Sinterklaasfeest mogelijk hebben gemaakt, heel hartelijk bedanken.
De kerstviering in de groepen kon gelukkig doorgaan door dit een week te
vervroegen. En wat hadden de kinderen heerlijke kerst-lunches mee naar school
genomen, waar ze heerlijk van hebben gesmuld.
We bedanken hierbij ook de ouderraad die voor een aantal extra traktaties
had gezorgd.
Nadat voor de basisscholen al een vervroegde kerstvakantie was afgekondigd,
kwam op vrijdagavond 17 december het bericht dat Nederland wederom in
lockdown ging. Het blijft afwachten welke consequenties dit in januari heeft.
We houden u op de hoogte.
Nieuwsflitsen:
•
De laatste cursusdag van de Kanjertraining voor het team op woensdag 12 januari gaat in aangepaste vorm
voor hen wel door. Deze reeds ingeplande dag blijft voor de kinderen dus een vrije dag.
•
Liva (gr. 3) en Nina (gr. 4) van der Vries gaan verhuizen. “Veel plezier op jullie nieuwe school Liva en Nina!”
•
Ook Rachel (gr. 3) en Ashley (gr. 4) Genta zijn verhuisd. ”Ook jullie heel veel plezier op jullie nieuwe school
Rachel en Ashley!”.
•
Nieuw in Arum en na de kerstvakantie nieuw bij ons op school zijn Marit Brouwer (gr.2) en
Siem Brouwer (gr. 3). “Welkom en heel veel plezier op De Oanrin Marit en Siem!”
•
Na de kerstvakantie starten bij ons in groep 1 Maaike Zeinstra, Froukje Bakker en Maelynn Dijkstra.
“Allemaal heel veel plezier bij ons op De Oanrin!”
Opbrengst Kinderpostzegelactie
De Kinderpostzegelactie heeft dit jaar landelijk ruim 8,5 miljoen euro
opgebracht. Dat is bijna 1 miljoen euro meer dan vorig jaar. Toen haalden
kinderen 7,6 miljoen euro op met het verkopen van kinderpostzegels .
Ook de kinderen uit de groepen 7 en 8 deden in september mee aan
deze landelijke actie.
Door de kinderen van De Oanrin werd het mooie bedrag opgehaald van

€ 2174,70
Alle kinderen uit de groepen 7 en 8 en de kopers worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet!
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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Ontmoetingsschool Arum
Nieuwbouw school
In de kersteditie van dorpskrantje “De Skille” hebt u kunnen lezen dat de afbraak van de
loods nu gepland staat in januari en in de loop van het voorjaar gaat ook de mast van
Vodafone weg. De planning is nu dat er vanaf mei 2022 gestart kan worden met de
nieuwbouw. We hebben er reuze zin in!
O.v.b. Schoolschaatsen Elfstedenhal
We hebben het schoolschaatsen voor de groepen 5 t/m 8 dat in januari van start zou gaan nu
eerst onder voorbehoud in de agenda geplaatst. Het zou prachtig zijn als deze lessen dit jaar
wel door zouden kunnen gaan, maar alles is onzeker in deze tijd van lockdown.
We wachten bericht hieromtrent van de organisatie af. Zij zullen waarschijnlijk de persconferentie
van 3 januari afwachten.
Van de organisatie hebben wel doorgekregen dat onze lessen, die dit jaar gepland stonden rond 10.00 uur, nu toch
ongeveer weer teruggaan naar de lestijd die we andere jaren ook gewend waren.
Aanwezig zijn om 11.00 uur, i.v.m. aangepaste procedures, en de lessen zelf zijn van 11.10-11.55 uur. We zijn
daardoor later terug op school, mochten de lessen doorgaan. De kinderen op de onderbouw, waarvan de ouders
rijden bij het schoolschaatsen, worden om 12.00 uur op de onderbouw opgevangen.
Het concept rijschema voor de ouders van de groepen 5 t/m 8 wordt u wel alvast toegestuurd, zodat u kunt bekijken
wanneer u in principe bent ingedeeld. Door het wegvallen van een aantal chauffeurs kunnen we voor 21 januari en
28 januari nog chauffeurs gebruiken. Door via deze mail op beantwoorden te klikken kunt u zich hiervoor
beschikbaar stellen. Dit alles onder voorbehoud en geldende coronamaatregelen.
Agenda
Ma. 27 december t/m vr. 7 januari

Kerstvakantie

Ma. 10 januari

Eerste schooldag in 2022

Woe. 12 januari

Team cursus Kanjertraining, leerlingen vrij (zie ook nieuwsflits)

Vr. 14 januari

O.v.b. Les 1 Schoolschaatsen groep 5 t/m 8 Leeuwarden

Ma. 17 januari t/m begin februari

Afnames methode onafhankelijke toetsen Cito groep 1 t/m 8

Ma. 17 januari

Schoolbieb

Ma. 17 januari

MR vergadering 19.30 uur

Vr. 21 januari

O.v.b. Les 2 Schoolschaatsen groep 5 t/m 8 Leeuwarden

Woe. 26 januari

GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra

Vr. 28 januari

O.v.b. Les 3 Schoolschaatsen groep 5 t/m 8 Leeuwarden

Ma. 31 januari

Schoolbieb

Februari

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

Februari

O.v.b. Scholenploegenachtervolging schaatsen

Vr. 4 februari

O.v.b. Les 4 Schoolschaatsen groep 5 t/m 8 Leeuwarden

Vr. 11 februari

O.v.b. Les 5 Schoolschaatsen groep 5 t/m 8 Leeuwarden (met
Elfstedentocht)

Ma. 14 februari

Schoolbieb

Ma. 21 februari t/m vrijdag 25 februari

Voorjaarsvakantie
Zie voor overige data het informatieboekje dat u voor de
zomervakantie per mail hebt ontvangen.
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Ontmoetingsschool Arum
Wijzigingen voorbehouden: Voorlichtingsdagen en doe-dagen voor groep 8
Maandag 17 t/m woensdag 19 januari

Doedagen csg Bogerman Sneek

Donderdag 20 januari

Doemiddag Anna Maria van Schurman Franeker

Donderdag 27 januari

Ouder-Kind Avond Anna Maria van Schurman Franeker

Woensdag 26 januari

Open Dag Marne College Bolsward

Woensdag 2 f ebruari

Open Dag RSG Simon Vestdijk Harlingen van 16.00-20.00 uur

Woensdag 2 f ebruari

Doedag Praktijk school De Diken Sneek

Woensdag 2 f ebruari

Doeochtend/doemiddag Aeres Sneek (voormalig Nordwin College)

Woensdag 2 f ebruari

Open Avond Aeres Sneek 19.00-21.00 uur (voormalig Nordwin College)

Woensdag 2 f ebruari

Doedag Marne College Bolsward

Donderdag 3 f ebruari
Donderdag 3 f ebruari

Beleef dag Simon Vestdijk Franeker van 11.30-14.30 uur (inclusief lunch)
Open Dag RS Simon Vestdijk Franeker van 16.00-20.00 uur

Donderdag 3 f ebruari

Open Dag csg Bogerman Sneek

Maandag 7 f ebruari

Doedag RSG Sneek

Dinsdag 8 f ebruari

Doedag RSG Sneek

Woensdag 9 f ebruari

Open Dag RSG Sneek

Woensdag 9 f ebruari

Beleef middag RSG Simon Vestdijk Harlingen 14.00-16.00 uur

Woensdag 9 f ebruari

Voorlichtingsmiddag RSG Simon Vestdijk Harlingen vanaf 14.30 uur

Woensdag 9 f ebruari

Open Dag Anna Maria van Schurman Franeker van 16.00-20.30 uur

Donderdag 10 f ebruari

Doedag Marne College Bolsward

We wensen iedereen heel fijne Kerstdagen
en een heel goed en gezond 2022!
Team ontmoetingsschool De Oanrin
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