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Voorwoord 
Wat hebben alle kinderen genoten van de schoolreisjes en het schoolkamp! Alle groepen waren de enige groep in 
SanjesSafari, Sybrandy’s Speelpark, Molencaten Outdoor Drenthe en op de kampeerboerderij van de familie Hettinga in 
Terherne en zo bleef iedereen in zijn/haar eigen “bubbel”.  
Hopelijk komen er ook in het basisonderwijs binnenkort wel meer versoepelingen, zodat alles weer wat meer normaal 
wordt. Voor de contactavonden geldt nog wel dat deze telefonisch of via Teams worden gehouden. De contactavonden 
zullen merendeesl plaatsvinden in de week van 21 t/m 25 juni. U ontvangt hierover bericht van de leerkracht. 
 

 

Korte Nieuwsflitsen 

• Op school kunnen we welkom heten Jack Stevens in groep 5. “Veel plezier op De Oanrin Jack”. 

• Voor de lockdown had het bestuur van De Greiden, in het kader van online leren, al een contract gesloten met  
          Prowise Go. Dit is in de afgelopen maanden verder uitgewerkt en tezamen met de door school aangeschafte  
          Chromebooks krijgt het werken met digitale software steeds meer gestalte. Bekende programma’s van  
          ProwiseGo zijn Taalzee, Rekentuin en Words&Birds (Engels). Komend schooljaar zal het  
          werken met chromebooks verder worden uitgebouwd. 
 
In deze nieuwsbrief vindt u verder terug: 

• Groepenverdeling 2021-2022. 

• Vakantieregeling 2021-2022. 

• Info laatste schooldag en afscheid groep 8. 

• Groep 8 vliegt uit richting…??? 

• Aan het eind van dit schooljaar ontvangt u het jaarlijkse informatieboekje. Hierin vindt u ook de voorlopige 
jaarplanning terug.  

 

 
Praktisch Verkeersexamen 

 

HOERA!  
 
 
 

Naast het behalen van het theoretisch examen zijn nu alle 
kinderen uit de groepen 7/8A en 7/8B ook geslaagd voor het  

                                                 Praktisch Verkeersexamen 2021! 
                                                                              Wat een fantastische prestatie! 

                                                       VAN HARTE GEFELICITEERD ALLEMAAL! 
 
 

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. 
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Formatie 2021-2022 
 

Hieronder vindt u het schema van de leerkrachtverdeling over de groepen voor komend schooljaar. 
U zult juf Hennie missen in onderstaand schema. Zij stopt, na jarenlang in Arum werkzaam te zijn geweest op De 
Opslach en later op ontmoetingsschool De Oanrin, We bedanken juf Hennie voor haar inzet voor het onderwijs in 
Arum. Het is de zeer uitdrukkelijke wens van juf Hennie om dit schooljaar zo gewoon mogelijk af te ronden. 
Meester Bernd, die dit schooljaar juf Irene heeft vervangen i.v.m. zwangerschapsverlof en deels ouderschapsverlof 
wordt na de zomervakantie leerkracht op de school in Tjerkwerd. “Bedankt voor al je werkzaamheden voor De Oanrin 
Bernd en we wensen je heel veel plezier toe op je nieuwe school.” 
 
Groep 3 kent een klein aantal kinderen en daarom zal er komend schooljaar gewerkt worden met de combigroep 3/4. 
Als juf Olga op school aanwezig is, dan zal zij in deze groepen ondersteunen. Komend schooljaar zal juf Olga ook op 
donderdag op De Oanrin te vinden zijn. 
Onderwijsassistente Marjolein Willekes is op De Oanrin aanwezig voor ondersteuning. 
De groepen 5 en 6 zijn, evenals dit schooljaar, een deel van de week gesplitst. Op woensdag, donderdag en vrijdag 
vormen zij de combigroep 5/6. 
Groep 7 en groep 8 zijn komend schooljaar weer twee aparte groepen. 
 
 

   maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

Groep 1 Immy  Immy  Immy Riny Riny (ochtend)  

Groep 2 Immy Immy Immy Riny Riny (ochtend)  

Groep 3/4 Marja Marja Marja Marja Marja (ochtend) 

Groep 5 Rens Rens Hinke Hinke Rens 

Groep 6 Hinke Hinke Hinke Hinke Rens 

Groep 7  Irene Irene Jetty Jetty Jetty 

Groep 8 Manda Manda Manda Tjalie Tjalie 

  Gerda i.b.   Gerda i.b.      Manda:  

locatie-

coördinatie 

 

 
 

 
 

Vakantieregeling 2021-2022 
 

Start nieuwe schooljaar Maandag 23 augustus 2021 

Herfstvakantie Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021 

Kerstvakantie Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie Maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022 

Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022 

Koningsdag Woensdag 27 april 2022  

Meivakantie Donderdag 28 april t/m vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart langweekend Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 

Pinksterweekend Maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022 
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Groep 8 vliegt uit richting……….. 
De laatste schooldag op donderdag 8 juli is voor groep 8 de 
allerlaatste schooldag op ontmoetingsschool De Oanrin.  
  
Groep 8 vliegt uit richting: 
AMS in Franeker: Jan Bauke Douna en Ruben Palma 
Marne college Bolsward: Tiemen Dijkstra, Rudmer Koopmans, 
Finn Schippers en  Sem de Vries 
RSG Simon Vestdijk Harlingen: Tijn Bijma, Kyran de Boer, Jesse 
Smink en Jelmer Teppema 
Jens Ozinga gaat begin juli met zijn familie emigreren naar 
Zweden. Daar gaat hij natuurlijk ook naar een nieuwe school.  
 
We wensen alle schoolverlaters heel veel succes en plezier toe 
op hun nieuwe school! 
 

 
Laatste schooldag en afscheid groep 8 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Programma laatste schooldag op De Oanrin Arum 
We hopen donderdag 8 juli met de kinderen het schooljaar feestelijk af te sluiten op en rond school (gr. 1 t/m 4)  
en op school en de sportvelden (groep 5 t/m 8). 
 
8.30 uur:  Kinderen komen op de gebruikelijke tijd op school. De versnaperingen en het eten worden deze dag  
                verzorgd door de ouderraad. De tas mag thuisblijven. 
 
+12.30 uur: Start zomervakantie. 
 

Afscheid groep 8: 
Om 11.00 uur wordt er op het sportveld afscheid genomen van groep 8. De ouders van groep 8 worden hier van 
harte bij uitgenodigd. 

 
In het julinummer van de nieuwsbrief vindt u de sfeerimpressie terug van de schoolreizen enz. 

 

Met vriendelijke groet, 
Team ontmoetingsschool De Oanrin Arum 

Agenda 

Zon. 20 juni  Vaderdag 

Ma. 21 juni Planningsvergadering/leerlingbespreking Team. Leerlingen vrij. 

  

Ma. 21 juni t/m 25 juni 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7 (Cito LOVS) U ontvangt hierover 
bericht via de leerkracht. 

Donderdag 8 juli Laatste schooldag (Zie deze nieuwsbrief) 
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