Nieuwsbrief
juni 2022
Ontmoetingsschool Arum
Mededelingen en nieuwsflitsen
De formatie voor het nieuwe schooljaar is rond. U vindt in deze nieuwsbrief de groepenverdeling over het schooljaar
2022-2023 terug.
Nieuwsflitsen:
•
Schoolfotograaf komt op dinsdag 14 juni a.s. (individuele portretten en groepsfoto’s)
•
De laatste schooldag is op donderdag 14 juli. Om 12.00 uur start de zomervakantie. Graag doen we deze
ochtend een beroep op u om mee te helpen. Nader bericht volgt binnenkort.
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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 op andere scholen van “De Greiden”.
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.

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.
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Scholenkaatskampioenschap Sjûkelân Franeker
De Oanrin mocht woensdag 8 juni met twee meisjesparturen
deelnemen aan de finalerondes van het
Scholenkaatskampioenschap op het beroemde kaatsveld het
Sjûkelân van Franeker. Het partuur van Sabiene, Femke en Ylse
kaatsten in de eerste omloop een wel heel spannende en
anderhalf uur durende wedstrijd. Met een stand van 5-5 6-2
verloren deze kanjers helaas nipt.
Het partuur van Daniek, Sygrid en Jeline speelde in de A-klasse
en daar moesten ze poulekaatsen. Met een stand van 5-4 6-2
verloren ze van de latere winnaars. Met de stand 5-5 6-2 verloren
ze helaas van de latere tweede prijswinnaars, maar wat heeft dit
drietal in deze partijen geweldig kaatsen laten zien!
Tegen Scharnegoutum werd dik gewonnen en zo eindigden zij als derde. Geen prijs, maar wel derde van Fryslân!
Alle parturen bedankt voor het mooie en sportieve kaatsen dat jullie ook deze dag weer hebben laten zien.
Sfeerimpressie schoolreisjes en schoolkamp
Hieronder nog even een sfeerimpressie van alle schoolreisjes en het schoolkamp. Via Klasbord heeft u dit schooljaar
volop mee kunnen genieten middels de door de leerkrachten geplaatste foto’s.

Groep 1-2 ging op dinsdag 10 mei met mooi weer naar SanjesSafari. Zo aan het begin van het schoolreisseizoen
waren ze de enige groep. Er kon dus volop gespeeld worden en er waren geen wachtrijen. Zowel binnen als buiten
was er veel vertier voor de kinderen.

In Dinoland bij Zwolle beleefde groep 3-4 op 31 mei allerhande avonturen. Zo konden er fossielen opgegraven
worden, “goud” gezocht, er kon geklommen worden en natuurlijk werd er tussen al die dino’s ook volop gespeeld.
Het was deze dag ideaal schoolreisjesweer. Moe maar heel voldaan keerden de kinderen terug in Arum.
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Vervolg sfeerimpressie schoolreisjes en schoolkamp

Groep 5-6 ging woensdag 8 juni naar Attractiepark Slagharen. Ook zij troffen prima weer en er werd volop genoten
van alle attracties en wie nat werd droogde wel weer op, of trok even een droog shirtje aan.

Het schoolkamp van de groepen 7 en 8 ging dit jaar naar “Natuurlijk Kollumeroord” vlakbij Dokkumer nieuwe zijlen.
Met één bui (u ziet hem al aankomen, maar gelukkig konden we schuilen in onze groepsruimte en lag de bagage
onder een groot zeil), maar verder met prachtig weer werden daar op 1, 2 en 3 juni allerhande survival-activiteiten
georganiseerd, zoals kanovaren, tokkelen, handboogschieten, vlotbouwen, suppen en werd er geklommen en
geklauterd in het survivalbos. Ook het kampvuur en de Bonte Avond ontbraken niet.
Het was voor iedereen drie dagen volop genieten.
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Agenda
Di. 14 juni

Schoolfotograaf (individuele portretten en groepsfoto’s)

Zo. 19 juni

Vaderdag

Ma. 20 juni

10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7 (Cito LOVS)

Di. 21 juni

10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7 (Cito LOVS)

Woe. 22 juni

GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra

Ma. 27 juni

Planningsvergadering team, leerlingen vrij

Do. 30 juni

Excursie GroenDoen groep 5-6 naar vogeleiland De Gouden Boaiem
tussen Heeg en Woudsend. Nader bericht volgt.

Vr. 1 juli

Sportactiviteit in zwembad Mounewetter georganiseerd door leerlingen
van het Marne College voor de groepen 5 t/m 8. Nader bericht volgt.

Do. 7 juli

Musical groep 8 voor ouders/verzorgers en afscheid groep 8 in herberg
De Gekroonde Leeuw. Aanvang: 19.00 uur.

Woe. 13 juli

Rapporten mee

Do. 14 juli

Laatste schooldag tot 12.00 uur.

Maandag 29 augustus 2022

Eerste schooldag schooljaar 2022-2023
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