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Mededelingen en nieuwsflitsen 
De laatste schooldag komt eraan en dit is dan ook de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.  
 
Nieuwsflitsen: 

• Milan Staal (gr. 2) is met zijn moeder en broer verhuisd naar Sneek. “Veel plezier op je nieuwe school Milan!” 

• Deze week nemen we ook afscheid van Jan Bruinsma. Hij gaat na de zomervakantie naar de Súdwester in 
Sneek. “Veel plezier en succes op je nieuwe school Jan!”  

• Ek dit skoaljier die groep 8 mei oan it Frysk Skoaleksamen. Alle bern dy meidien hawwe binne slagge.          
Lokwinske allegear!  

• Groep 8 vliegt uit naar het voortgezet onderwijs.Waar zij naar toe gaan leest u in deze nieuwsbrief. 

• Reminder van de ouderraad: Vergeet u niet om de vrijwillige ouderbijdrage en de betaling van het 
schoolreisje/schoolkamp over te maken? Alvast bedankt voor uw medewerking.  

• De dochtertjes van juf Irene en haar man Johan Eddie krijgen er een broertje of zusje bij. Gefeliciteerd allemaal! 
I.v.m. de zwangerschap van juf Irene vindt er een wijziging plaats in de eerder gemelde groepenverdeling van   
het nieuwe schooljaar. Deze wijziging gaat direct na de zomervakantie al in. Dit is voor de kinderen van               
groep 3-4  het duidelijkst.  

• En dan last but not least:                                                                                                                                                                      
We willen hierbij alle ouders/verzorgers heel hartelijk bedanken voor de hulp en inzet bij activiteiten en excursies 
in dit afgelopen schooljaar! 

• En nu op naar de BeachBingo op de laatste schooldag op donderdag 14 juli! 
 
Groepenverdeling schooljaar 2022-2023 
 

   maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

Groep         
1-2 

Immy  Immy  Immy Riny Riny (ochtend)   

Groep  
3-4 

Marja en Geartsje Marja en Geartje Marja  Marja en Geartsje  Geartsje 
(ochtend)   

Groep         
5-6 

Manda Manda Manda Tjalie Tjalie 

Groep 7  Rens Rens Jetty Jetty Jetty 

Groep 8 Hinke Hinke Hinke Hinke Rens 

 Gerda: 
Intern begeleider  

 
Gerda: 
Intern begeleider  

 Manda:  
locatiecoördinatie 

 

 
Tot aan de herfstvakantie verricht juf Irene ondersteunende werkzaamheden op de onder- en bovenbouwlocatie. 
Daarna gaat zij met zwangerschapsverlof. 
 

Juf Marjolein is als onderwijsassistente verbonden aan onze school. 
Juf Olga werkt voor ons bestuur “De Greiden” in de vervangerspoule en is bij ons op school aanwezig als zij niet hoeft 
in te vallen.  
Intern begeleider Gerda de Graaf is op maandag en woensdag aanwezig op een van onze locaties. 
Juf Manda is op donderdag op school werkzaam als locatiecoördinator. (Post, mail, nieuwsbrieven, enz.) 
Directeur Peter v/d Logt is steeds om de dag aanwezig op De Oanrin. De andere dagen is Peter v/d Logt werkzaam 
als directeur op de Bonkelder in Witmarsum. 
 
 
 

http://www.deoanrin.degreiden.nl/
mailto:oanrin@degreiden.nl
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Simmer yn Súdwest! 
 

Het is weer tijd voor Simmer yn Súdwest! De zomervakantie staat weer bol van sportieve, 
culturele en gezellige activiteiten in onze gemeente. Zeilen, suppen, voetballen, 
Pumptrack of meedoen aan één van de sportinstuiven met springkussens en een te gekke 
Wipe-outbaan. Met de kinderen naar een theatervoorstelling, straattheater of creatief aan 
de slag met een Toolbox van Cultuur Kwartier. Er is deze zomer voor kinderen van alles te 
doen in de buurt. Kijk voor alle activiteiten op www.simmerynsudwest.frl 
Bij een aantal activiteiten moet je je vooraf opgeven. Dit kan via de website. 

                                            Kinderen hebben hierover een flyer meegekregen. 
 

Afscheidsmusical groep 8 

Met “Expeditie Beachclub” heeft groep 8 op donderdag 7 juli op de bovenzaal 
van herberg “De Gekroonde Leeuw” het aanwezige publiek getrakteerd op een 
prachtige musical. Wat werd er geweldig geacteerd en de aanstekelijke liedjes, 
waarop volop gedanst werd, zullen nog vaak gezongen worden. 
Een dikke duim omhoog voor alles spelers!  “Bedankt voor jullie 
geweldige inzet”. Ook alle mensen die letterlijk en figuurlijk achter 
de schermen mee hebben geholpen, willen we hierbij nogmaals 
heel hartelijk bedanken. 
 

Na afloop van de musical werd er afscheid genomen van groep 8. Zij ontvingen van team en ouderraad het boek  
“Mijn Schooltijd” en een mooie groepsfoto als aandenken. En wat kregen we een mooi cadeau van groep 8! Een heel 
speciale uitgave van “ Who’s Who” en een heel mooi appelboompje in een grote houten bak met daarop een mooie 
tekst en alle namen van de schoolverlaters. Het is de bedoeling dat dit appelboompje later een plek krijgt bij de  
nieuwe school. 
 
 

Groep 8 vliegt uit richting ……………. 

 

                                                                             De laatste schooldag op donderdag 14 juli was voor groep 8 de allerlaatste                                                                                          
                                                                             schooldag op ontmoetingsschool De Oanrin.  
  
                                                                             Groep 8 vliegt uit richting: 
                                                                              
                                                                            AMS in Franeker: Hielke Douna 
 

                                                                            Aeres in Sneek (Nordwin College): Klaas v/d Vlies en Idske de Vries 
 

                                                                            Marne college Bolsward: Sabiene Bakker, Jitse Bosch, Sygrid Bosch,                    
                                                                            Sem van Eijk, Dion Fokkema en Marit Jorna 
 
RSG Simon Vestdijk Harlingen: Jeline Bosch, Femke Brinksma, Célina Emmers, Shira v/d Schaaf en Hendrika Steringa 
 

RSG Simon Vestdijk Franeker: Melissa Zeegers 
 

RSG Magister Alvinus Sneek: Jildou Bloemsma 
 

    We wensen alle schoolverlaters heel veel plezier en succes toe op hun nieuwe school! 

 

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:post@deoanrin-arum.nl
http://www.simmerynsudwest.frl/
https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-duim-omhoog-emoticon-image47854113
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Agenda 

 
 
 
 
 
 
 

                                                     We wensen iedereen  
         
           een heel fijne en zonnige zomervakantie toe! 
                                
 
                        MR, OR en team De Oanrin Arum                                                   

Ma. 29 augustus 2022 1e schooldag 

De eerste twee schoolweken  “Kanjerweken”. Deze staan in alle groepen in teken van: 
Ontmoeting, groepsvorming en vertrouwen 

Do. 8 september Egelsurvival  groep 5-6 in Baarderbuorrenbosk o.l.v. GroenDoen 
+ 12.30-14.00 uur 

Do. 8 en vr. 9 september Tweetal Gouden Dagen groep 8  Nader bericht volgt. 

Woe. 28 september Start Kinderpostzegelactie 2022 door de groepen 7 en 8 

Do. 29 september TechnoLab Sneek 9.30-11.30 uur  groep 7 en 8 

Ma. 3 oktober Studiedag De Greiden, leerlingen vrij 

Di. 4 oktober Dierendag, instuif voor huisdieren op plein van onderbouw.  

Woe. 5 oktober t/m zo. 16 oktober Kinderboekenweek Thema GI-GA-GROEN 

Woe. 5 oktober GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra 

Ma. 17 oktober t/m  vr. 21  oktober Herfstvakantie 

Di. 18  oktober O.v.b. Schoolzaalkaatskampioenschap Makkum 

  

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

