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De afgelopen weken is in de groepen gewerkt over de 
Olympische Winterspelen en ook de laatste schaatsles voor de 
groepen 5 t/m 8, in de vorm van een “echte” Elfstedentocht, 
zorgde voor inspiratie. Aan nieuwe inschrijvingen voor de echte  
Elfstedentocht is in de toekomst geen gebrek. Wat een 
enthousiasme op het ijs. Nu is het alleen nog wachten op een 
strenge winter, want zo half februari ziet het er niet meer naar 
uit dat we dit winterseizoen nog volop op natuurijs kunnen 
staan. Ondanks het stormachtige weer schieten de 
temperaturen richting voorjaar en met de voorjaarsvakantie in 
aantocht, ook wel krokusvakantie genoemd, schieten ook de 
krokussen boven de grond en gaan we het voorjaar tegemoet.  
 
Ook qua coronamaatregelen is het voorjaar aangebroken en 
zijn we als school blij met de versoepelingen, zodat er na de 
voorjaarsvakantie weer meer ruimte is voor ontmoetingen.  

 
  Nieuwsflitsen 

• Op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart zijn voor de groepen 1 t/m 7 de 10-minutengesprekken. 
Hierover ontvangt u direct na de voorjaarsvakantie bericht. I.v.m. de grote groep kleuters wordt voor deze 
ouders nog een extra moment ingepland. 

• De eindgesprekken voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders hebben reeds plaatsgevonden.  
 

  Berichten uit MR en OR 

• Er hebben zich in december geen tegenkandidaten gemeld voor de MR. Elmer Nadema neemt nu plaats in 
de MR. Hij volgt daarmee Annemieke Doets op, die met haar gezin is verhuisd. 

• In het jaarverslag van de Ouderraad was al aangegeven dat de vrijwillige ouderbijdrage gelijk is gebleven.  
Over de betaling van deze bijdrage heeft u deze week bericht ontvangen van de penningmeester van de 
ouderraad. 

 

Dit jaar weer ……Help pake en beppe de vakantie door 
Tijdens vakanties logeren kinderen vaak bij hun grootouders, of ze zijn daar een dagje op 
bezoek en dan is het leuk is om samen met de kleinkinderen iets te doen. De musea en 
archieven in Fryslân spelen hier in de voorjaarsvakantie op in met 'Help Pake & Beppe de 
vakantie door'.  
Van dinsdag 22 februari t/m vrijdag 25 februari bieden culturele instellingen programma’s aan 
voor jong en oud. Kinderen van 4 t/m 12 jaar hebben gratis entree op vertoon van een 
pake of beppe (of papa, mama, oom, tante, buurvrouw, of andere volwassene). 
Volwassenen betalen wel entree.  
De flyer hebben de oudste kinderen van een gezin deze week al mee naar huis gekregen. 
Veel musea doen mee aan deze activiteit en ook Aqua Zoo in Leeuwarden doet dit jaar mee. 
Zie voor lijst met deelnemende musea enz. verder op de website: www.museum.frl 
 

 
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.  

http://www.deoanrin.degreiden.nl/
mailto:oanrin@degreiden.nl
http://www.museum.frl/pakebeppe
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Agenda 

 
 
 
 
 
 

Ma. 21 februari t/m vrijdag 25 februari  Voorjaarsvakantie 

Ma. 28 februari Weer naar school 

Ma. 28 februari Schoolbieb 

Woe. 2 maart Les 1 WaterCampus Driedaagse groep 8 (’s ochtends) 

Do. 3 maart Les 2 WaterCampus Driedaagse groep 8 (’s ochtends) 
(=Excursie naar Woudagemaal bij Lemmer. Vervoer wordt verzorgd.) 

Vrij. 4 maart Les 3 WaterCampus Driedaagse groep 8 (’s ochtends) 

Vr. 11 maart Leerlingbespreking. Leerlingen vrij. 

Ma. 14 maart Schoolbieb 

Ma. 14 maart 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7. Nader bericht volgt. 

Di. 15 maart 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7. Nader bericht volgt. 

Vr. 18 maart Rapporten mee 

Ma. 21 maart MR vergadering 19.30 uur 

Do. 14 april Paasviering. Nader bericht volgt. 

Vr. 15 april Goede Vrijdag, vrij 

Ma. 18 april Paasmaandag, vrij 

Di. 19 april Weer naar school 

Woe. 20 april en do. 21 april Cito Centrale Eindtoets groep 8 

Vr. 22 april Landelijke Koningsspelen en Koningsspelen in Arum 

Woe. 27 april Koningsdag, vrij. Aansluitend volgt de meivakantie. 

Do. 28 april  t/m vr.  6 mei Meivakantie 

Woe. 4 mei Dodenherdenking 

Do. 5 mei Bevrijdingsdag 

Zo. 8 mei Moederdag 

Ma. 9 mei Weer naar school  

In de maand mei Afname Cito toetsen groep 1 t/m 7 

In de maand mei-juni Schoolreisjes groep 1 t/m 6 

Di. 17 mei  Schoolfotograaf Frans Mulder (Individuele foto’s en groepsfoto’s) 

Woe. 25 mei Voorronde schoolkaatskampioen in Makkum. Nader bericht volgt. 

Do. 26 mei Hemelvaart, vrij 

Vr. 27 mei Vrijdag vrij, aansluitend op Hemelvaartsdag 

http://www.deoanrin.degreiden.nl/
mailto:post@deoanrin-arum.nl
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Laatste voorlichtingsdagen en doe-dagen  voor groep 8  
Zie verder ook de websites van de diverse scholen voor voortgezet onderwijs 

 

       
 
 
 
 
                                        We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe. 
 
                                                                 Met vriendelijke groet, 
 
                                                       Team ontmoetingsschool De Oanrin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolg agenda 

Ma. 30 mei MR vergadering 19.30 uur 

Woe. 1 juni t/m vr. 3 juni Schoolkamp groepen 7 en 8 naar Beleef Natuurlijk Kollumeroord. 

Ma. 6 juni Pinkstermaandag, vrij 

Di. 7 juni Leerlingbespreking, leerlingen vrij 

Woe. 8 juni Finale Schoolkaatskampioenschap in Franeker. Nader bericht volgt. 

Do. 9 juni Excursie groep 8 De Varende Klas start 8.30 uur in Harlingen. 
Nader bericht volgt. 

Zo. 19 juni Vaderdag 

  

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

  

Woensdag 2 maart    Open Avond Aeres Sneek 19.00-21.00 uur (voormalig Nordwin College) 

Woensdag 2 maart                                     Beleefmiddag RSG Harlingen van 14.00 -16.00 uur 

Woensdag 2 maart I  Infomarkt voor ouders RSG Harlingen van 15.30-17.00 uur 

Donderdag 3 maart    Online voorlichting RSG Harlingen 19.00 uur 

Donderdag 3 maart    RSG Franeker – last minute 15.30-17.30 uur 

  

http://www.deoanrin.degreiden.nl/
mailto:post@deoanrin-arum.nl

