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Voorwoord 
Op dinsdag 9 februari kon op “De Oanrin” de vlag weer uit, want de school ging 
weer “live”.  
Eigenlijk zou “It giet oan”, op “De Oanrin” op maandag al klinken, ware het niet dat 
Koning Winter zich na lange tijd weer eens van zijn barre kant liet zien en veel 
scholen dicht bleven. 
Daarna volgden gelukkig dagen met veel sneeuwpret en op het Arumer ijsbaantje 
kon geschaatst worden.  
Dit keer helaas niet in schoolverband, maar de schaatspret was er bij de 
liefhebbers niet minder om. 
Afgelopen weekend kon er zelfs weer een keer op de vaart geschaatst worden en 
was de Arumer IJsvereniging druk bezig om vanaf het Kruiswater banen te vegen 
in alle windrichtingen en zo konden Kimswerd en Witmarsum weer een keertje over 
het ijs bereikt worden. (Schaatsfoto’s met dank aan Suwarda Vis) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
We zijn blij dat de kinderen weer naar school kunnen, al vraagt dit, i.v.m. het coronavirus,  
meer aanpassingen. Aanpassen was het door de online lessen in de afgelopen periode niet alleen                                       
voor leerkrachten en kinderen, maar ook zeer zeker voor u als ouders/verzorgers. Hierbij willen we  
nogmaals onze grote waardering en respect uitspreken voor uw inzet bij het begeleiden van uw  
kind(eren) tijdens het maken van het thuiswerk. Met de slogan: “Met ouders zoals u zitten  
we gebakken”, hebben we u daarom vorige week uit naam de ouderraad, medezeggenschapsraad  
en het team een kleine attentie “overhandigd”. 
 
 

Korte Nieuwsflitsen 

• Na de voorjaarsvakantie keert juf Irene terug van haar zwangerschapsverlof/bevallingsverlof. Zij werkt op maandag 
en dinsdag in groep 7/8B. Meester Bernd Brugman, die haar in de afgelopen periode heeft vervangen, blijft op 
vrijdag nog verbonden aan onze school. 

• In de afgelopen periode konden we weer een aantal nieuwe leerlingen begroeten. Elize Vlug (gr. 1) en Sarah de 
Boer (gr. 1). Sarah is het zusje van Tessa en Lisa de Boer. Ook nieuw op school zijn: Rinus Emmers (gr. 1), broertje 
van Celina en Sarina, en Ashley Genta (gr. 3). Zij is de oudere zus van Rachel. 

        Alle nieuwkomers heel veel plezier op De Oanrin! 

• Jaylin Vallinga (gr.1) is met haar ouders verhuisd naar Wijnaldum en Jesse Staal (gr. 6) zit nu op de Súdwester in 
Sneek. Veel plezier op jullie nieuwe school Jaylin en Jesse! 

• De Luizenbrigade wordt nog niet weer opgestart. Graag uw kind zelf regelmatig controleren op luizen. 

• Ook de schoolbieb blijft voorlopig nog gesloten. 

• De Open Dagen en Doe-middagen op de scholen voor voortgezet onderwijs hebben vanaf januari online 
plaatsgevonden. Ouders van groep 8 hebben hierover regelmatig informatie doorgestuurd gekregen.  

• Specifieke informatie voor groep 8 over het eindgesprek, waarin het definitieve schooladvies en de schoolkeuze 
wordt besproken, is reeds naar de groep 8 ouders gestuurd. Dit eindgesprek zal via Teams plaatsvinden. 

• De 10-minuten gesprekken voor de groepen 1 t/m 7 zijn verplaatst naar 29, 30 en 31 maart en zullen telefonisch 
plaatsvinden. U ontvangt hierover bericht via de groepsleerkracht. 
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Nieuwbouw school 

 
Met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmings-
plan, is weer een belangrijke stap gezet in de realisatie van de 
nieuwbouwlocatie voor basisschool De Oanrin in Arum. De 
gemeenteraad van Súdwest-Fryslân is al akkoord met de 
nieuwe locatie voor de fusieschool. Nu moet er nog een akkoord 
komen voor nieuwbouw op de Sytzamaweg 62. 
De nieuwbouw maakt een einde aan de twee aparte 
schoolgebouwen in het dorp. Basisschool De Hoekstien (nu 
bovenbouwlocatie) en basisschool De Opslach (nu 
onderbouwlocatie) fuseerden in 2017 al tot ontmoetingsschool 
De Oanrin. Het schoolgebouw moet een spil worden in Arum.  

De kinderopvang maakt eveneens gebruik van het gebouw. Streefdatum nieuwbouw is augustus 2022. Zoals eerder 
aangegeven wordt de nieuw te bouwen school een slag gedraaid en staat de achterzijde richting het gymnastieklokaal. 
 

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, 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. 

 

Help pake en beppe de vakantie door verplaatst naar meivakantie 
 
Een groot aantal musea in Fryslân kent al bijna 20 jaar de traditie dat kinderen in de 
voorjaarsvakantie “op vertoon” van pake of beppe (of andere volwassene) gratis entree hebben.  
Er worden in die periode leuke activiteiten georganiseerd, die speciaal bestemd zijn voor kinderen. 
Omdat musea tijdens de voorjaarsvakantie van 2021 nog dicht zijn, verplaatst  “Help Pake & Beppe 
De Vakantie Door” eenmalig naar de meivakantie. De musea hopen dat ze dan wél open mogen 

zijn. Toch het ‘pake en beppe-gevoel’ ervaren in de komende voorjaarsvakantie? 

Een aantal musea organiseert online activiteiten! Houd hiervoor de media in de gaten. 
 

SCAN&GO 

Hallo kinderen en ouders/verzorgers! 
Ben jij het thuis zijn ook zat? Wil je graag naar buiten en uitgedaagd worden met 
games? Dan hebben wij een leuk spel voor jou! De buurtsportcoaches van het 
Beweegteam hebben het QR-code spel ‘SCAN & GO’ gemaakt. 
In elk dorp of elke wijk van de gemeente Súdwest-Fryslân waar een basisschool staat, zijn 
8 verschillende stickers met QR-codes verstopt. Je gaat op zoek naar deze stickers.  
Bij het scannen van de code op de sticker krijg je een filmpje te zien van één van de 
buurtsportcoaches. Die geeft een beweegopdracht, een hint om een raadsel op te lossen 
en een  verwijzing naar een volgende stickerplaats. 
Heb je alle stickers en de oplossing gevonden? Dan kun je zelfs een prijs winnen! 
Speluitleg  
Via het scannen van deze QR-code met je mobiel, vind je meer informatie en een uitleg-filmpje. 
Succes en heel veel SCAN & GO plezier!                                                                                                                                           
                                                                                                           Groetjes, 
                                                                                                                    Beweegteam Súdwest-Fryslân 
 
 
PS: Een link en de QR code is ook in een aparte mail naar ouders/verzorgers gestuurd. 
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Met in de meivakantie: 

                          
                         
                      Met vriendelijke groet,                                           
       Team ontmoetingsschool De Oanrin Arum 

Agenda 

Vr. 19 februari Deze vrijdag is nog gewone schooldag. (Leerlingbespreking team 
is vervallen.) 

Ma. 22 februari t/m vrijdag 26 februari  Voorjaarsvakantie 

Ma. 1 maart Weer naar school 

Begin maart Eindgesprekken ouders en leerlingen van groep 8 via Teams.  
Ouders hebben hierover een mail ontvangen. 

Maart Afname toetsen Cito LOVS 

Maandag 29 maart, dinsdag 30 maart en 
woensdag 31 maart 

10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7. Gesprekken vinden telefonisch 
plaats. Bericht hierover ontvangt u via de groepsleerkracht. 

Ma. 15 maart O.v.b. MR-vergadering 19.30 uur  

Woe. 17 maart O.v.b. GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra. 

Di. 30 maart Regio Noord: 
Landelijk Theoretisch Verkeersexamen groep 7 en groep 8 

Do. 1 april Paasviering. Nader bericht volgt. Rapporten mee. 

Vr. 2 april Goede Vrijdag, vrij 

Ma. 5 april Paasmaandag, vrij 

Di. 6 april Weer naar school 

Di. 20 april en woe. 21 april Cito Centrale Eindtoets groep 8 (2 ochtenden) 

Vr. 23 april O.v.b. Koningsspelen in Arum in kader van Keningskeatsen en 126-
jarig bestaan KV Willem Westra 

Di. 27 april Koningsdag, vrij. Dit is dit jaar een “losse” vrije dag. Rest van de 
week nog gewoon naar school i.v.m. twee weken meivakantie. 

Ma. 3 mei  t/m vr. 14  mei Twee weken meivakantie 

Di. 4 mei Dodenherdenking 

Woe. 5 mei Bevrijdingsdag 

Zon. 9 mei Moederdag 

Do. 13 mei Hemelvaart 

  

Ma. 17 mei Weer naar school 
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