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Voorwoord 
De kinderen kunnen ’s morgens weer met daglicht naar school lopen/fietsen en ook ’s middags blijft het nu langer licht 
en kan er langer buiten gespeeld worden. Nog even en het echte voorjaar komt er aan. Als “opwarmertje”  is voor de 
kinderen op donderdagmiddag 23 februari om 14.05 uur de voorjaarsvakantie begonnen. De leerkrachten hebben op 
vrijdag een leerlingbespreking. 
 

Geen voorjaarsgevoel is er voor de honderdduizenden slachtoffers in Turkije en Syrië, die door een aantal hevige 
aardbevingen familieleden, buren, vrienden en klasgenoten zijn kwijt geraakt en die nu vaak slechts onderdak vinden 
in tenten terwijl het daar flink vriest. Schrijnende taferelen en interviews zien we nog steeds op tv voorbijkomen.  

Tijd voor actie, dachten ook de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van De Oanrin. 
Om geld in te zamelen voor de getroffen mensen in Turkije en Syrië wordt er een loterij georganiseerd.                            

Van vrijdag 24 februari t/m zaterdag 4 maart kunnen kinderen uit de groepen 5 t/m 8 bij u langs komen met loten. 
Deze kosten €1,- per stuk. In de eerste schoolweek na de voorjaarsvakantie trekken we op school een aantal loten. 
Wie een prijs heeft gewonnen, krijgt van ons telefonisch bericht. De gehele opbrengst van deze loterij wordt door de 
ouderraad overgemaakt op Giro 555. 
 
 

Nieuwsflitsen 
 

• Nieuw op school is Jorn Postma in groep 1. Hij is het broertje van Bouwina en Toine. “Welkom en veel plezier op 
De Oanrin Jorn!” 

• Eveneens nieuw ingestroomd in groep 1 is Elin Koopmans. Zij is het zusje van Demi en Jorn. “Ook jij veel plezier 
op De Oanrin Elin”. 

• Daley Hoekstra heeft onze school verlaten. “Veel plezier op je nieuwe school Daley!” 

• Op woensdag 23 november werd er op school een audit afgenomen, zodat we als school kunnen zien waar we 
op de verschillende onderdelen (didactisch, pedagogisch, opbrengsten enz.) staan. Door een delegatie werden 
bezoeken gebracht aan de klassen en er werden gesprekken gevoerd met de directie, intern begeleider en ook 
met het team. Het verslag van de audit is nu binnen. Met allemaal voldoendes kon deze audit positief worden 
afgerond. 

➢ Adreswijzigingen of wijziging van andere gegevens (e-mail, mobielnummer, het vervallen van een  
              telefoonnummer of gegevens opvang) graag doorgeven aan school, zodat wij deze gegevens                                    
              actueel houden in onze administratie. 
 

Nieuwbouw De Oanrin 
 

 

Bouwgroep Dijkstra Draisma is heel 
druk bezig met de nieuwbouw. Links 
liggen de witte isolatieplaten, die 
inmiddels op het dak liggen.  
Rechts kunt u zien dat de onderrand 
gemetseld is (zwarte stenen). Hier 
bovenop komt dan metselwerk in 
andere aardtinten. 
In de volgende nieuwsbrief hopen we 
een aantal foto’s te kunnen tonen van 
de binnenzijde. 

 
 

Schoolschaatsen groep 5 t/m 8 Elfstedenhal Leeuwarden 
Wat fantastisch dat er zoveel enthousiaste ouders zich beschikbaar hadden gesteld om naar 
de 11-Stedenhal in Leeuwarden te rijden. Wat hebben de kinderen genoten van de 
schaatslessen met afsluitend de 11-Stedenbattle. 
Via de Parro app heeft u een impressie van de schaatslessen voorbij zien komen. 
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Dit jaar weer ……Help pake en beppe de vakantie door 

 
Speciaal voor in de voorjaarsvakantie organiseren veel Friese musea van dinsdag          
28 februari t/m vrijdag 3 maart weer “Help pake en beppe de vakantie door”. Er worden 
dan allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Kinderen hebben gratis entree “op vertoon” 
van een volwassene. Dit hoeven niet een pake en/of beppe te zijn, maar kunnen ook 
ouders, een oom of tante of een andere volwassene zijn. Volwassenen betalen wel 
entree. De flyer hebben de kinderen laatst al mee naar huis gekregen. 
Veel Friese musea doen mee aan deze activiteit en ook Aqua Zoo in Leeuwarden doet dit 
jaar weer 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.  
 

Agenda 

                                                  
                                                                       Met vriendelijke groet, 
                                                                 Team ontmoetingsschool De Oanri 

Vr. 24 februari Leerlingbespreking   Leerlingen vrij 

Ma. 27 februari t/m vr. 3 maart Voorjaarsvakantie 

Ma. 6 maart Weer naar school 

Week van 13 maart 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7 (Cito LOVS)  
Nader bericht omtrent de inschrijvingen ontvangt u direct na de 
voorjaarsvakantie via de Parro-app. 

Woe. 15 maart GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra 

Vrijdag 17 maart Rapporten mee groep 3 t/m 8 

Ma. 27 maart Theoretisch Verkeersexamen groep 7 en groep 8 regio Noord 

Do. 6 april Paasviering. Nader bericht volgt. 

Vr. 7 april Goede Vrijdag, vrij 

Ma. 10 april Paasmaandag, vrij 

Di. 11 april Weer naar school 

Di. 18 april en woe. 19 april Cito Centrale Eindtoets groep 8 

Vr. 21 april Landelijke Koningsspelen en Koningsspelen in Arum 

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

Vr. 28 april  t/m vr.  5 mei Meivakantie 

Woe. 7 juni Praktisch Verkeersexamen groep 7-8 in Bolsward 
Nader bericht volgt. 
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