Nieuwsbrief
maart 2021
Ontmoetingsschool Arum
Voorwoord
De voorjaarsbloeiers steken hun vrolijk gekleurde bloemetjes boven de grond en bovenin de bomen is er volop
gekwinkeleer van merels, vinken en mezen. De spechten aan de overkant van de vaart van de onderbouwlocatie en de
spechten bij de bovenbouwlocatie roffelen dat het een lievelust is. Kortom, de lente is begonnen.
Graag hadden we bij het begin van deze lente met elkaar weer volop in het rond gehuppeld, maar we moeten nog even
geduld hebben.
Het Keningskeatsen op vrijdag 23 april in het kader van het 126-jarig bestaan van kaatsvereniging Willem Westra gaat
niet door. Over de overige jubileumactiviteiten van de kaatsvereniging is nog geen besluit gevallen.
Vanuit de organisatie van de Koningsspelen ontvangt de school wel een aantal spelmaterialen, die eind april in de
verschillende groepen zullen rouleren. Zo wordt er gekeken naar wat wél mogelijk is.
Zo vonden de eindgesprekken met de groep 8 leerlingen en hun ouders via Teams plaats. Anders dan anders, maar we
kunnen terugzien op plezierige gesprekken. In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar wordt gemeld naar welke
scholen de jongens, ja alleen jongens in groep 8, uitvliegen. Ook de 10-minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7
vinden op afstand plaats.
Korte Nieuwsflitsen
•
Nieuw in groep 1 zijn Lieke Hoekstra en Jort Boonstra. Welkom Lieke en Jort en veel plezier op De Oanrin!
Info over Pasen
De donderdag 1 april, nee geen grap, vieren we Pasen op school. Vorig jaar waren toen alle scholen dicht.
Gezamenlijk met de hele school Pasen vieren lukt ook dit jaar nog niet, maar Pasen vieren in de eigen klas kan
gelukkig wel.
In deze periode rondom Pasen staat de levensbeschouwelijke methode
Trefwoord in het teken van “Liefde is sterker”. Verhalen rondom Vriendschap
en Liefhebben staan centraal.
Er wordt gebruik gemaakt van diverse materialen bij de methode Trefwoord,
waaronder o.a. het prentenboek: “Een vriend als jij” en bijpassend lied.
Daarnaast is ook aandacht aan de volgende onderwerpen:
-Christelijke viering, Jezus die de dood overwon.
-Algemeen, vieren van nieuw leven en de nieuwe oogst.
Verder wordt er rondom het thema Pasen met elkaar gespeeld en geknutseld.

Programma donderdag 1 april:
• De kinderen komen op de gebruikelijke tijd op school.
• De kinderen nemen op deze dag, evenals anders, hun fruithap, eten, drinken, enz. mee voor in de kleine
pauze én hun eigen lunch en drinken mee voor in de middagpauze.
• Met Pasen in aantocht mag deze lunch best een feestelijk tintje krijgen. Een (geverfd) gekookt eitje erbij is
eveneens prima.
• Zo gezellig met elkaar eten doet de lunch snel uit de bakjes verdwijnen. De kinderen mogen daarom gerust een
extra boterham of (paas-) broodje meenemen om lekker van te smullen.
• Als pauzetoetje / lunchtoetje een paaseitje mee naar school nemen is ook een goed idee.
• Deze dag staat merendeels in het teken van Pasen.
• In samenwerking met de ouderraad gaan we ’s middags bij goed weer op beide locaties paaseitjes zoeken.
Dit schooljaar krijgen de verschillende groepen hun eigen moment om paaseitjes te zoeken.
• Om 14.05 uur komt de school uit en begint het paasweekend.
• Op dinsdag 6 april zwaaien de schooldeuren weer open.
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Ontmoetingsschool Arum
Nieuwbouw school
Vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân hebt u in het Arumer
dorpskrantje De Skille kunnen lezen dat de procedure voorontwerpbestemmingsplan is afgerond en men nu bezig is met het
definitieve ontwerpbestemmingsplan. De architect heeft ondertussen
kleurgebruik en materialen voorgelegd aan de bouwcommissie
(gemeente, bestuur, directie, aantal leerkrachten). Over een aantal
zaken moet nog een besluit worden genomen, maar in grote lijnen zijn
hierover de knopen doorgehakt.
Men buigt zich nu over de pleininrichting. Op bijgevoegde tekening
staat qua plein en omgeving slechts een schets.
Een volgende keer meer hierover.

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.
Beleef de lente
Gedurende de komende maanden kan iedereen samen met de Vogelbescherming weer live via webcams
meegenieten van het liefdesleven van maar liefst 12 verschillende soorten vogels. We zien het bouwen van nesten, het
broeden, het voederen enz. De twee jonge bosuiltjes zien we groeien als kool en ook de andere uilensoorten zitten al
op eieren. De mooiste momenten kunnen gemakkelijk teruggekeken worden.

Wilt u even niet denken aan corona? Kijk dan mee en beleef de lente met Beleef de lente.

Beleef de Lente | Vogelbescherming
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Ontmoetingsschool Arum
Agenda
Eind maart

10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7. Gesprekken vinden telefonisch
plaats. Bericht hierover ontvangt u via de groepsleerkracht.

Di. 30 maart

Regio Noord:
Landelijk Theoretisch Verkeersexamen groep 7 en groep 8

Do. 1 april

Paasviering (Zie deze nieuwsbrief) + Rapporten mee.

Vr. 2 april

Goede Vrijdag, vrij

Ma. 5 april

Paasmaandag, vrij

Di. 6 april

Weer naar school

Di. 20 april en woe. 21 april

Cito Centrale Eindtoets groep 8 (2 ochtenden, nader bericht volgt)

Vr. 23 april

Koningsspelen in Arum in kader van Keningskeatsen en 126-jarig
bestaan KV Willem Westra. Deze activiteit komt te vervallen.
In deze periode maken we wel gebruik van het spelmaterialen dat ter
beschikking is gesteld door de organisatie van de Koningsspelen. Er
zijn geen landelijke Koningsspelen.

Di. 27 april

Koningsdag, vrij. Dit is dit jaar een “losse” vrije dag.
Maandag 26 april en de rest van de week nog gewoon naar school
i.v.m. twee weken meivakantie.

Ma. 3 mei t/m vr. 14 mei

Twee weken meivakantie

Di. 4 mei

Dodenherdenking

Woe. 5 mei

Bevrijdingsdag

Zon. 9 mei

Moederdag

Do. 13 mei

Hemelvaart

Ma. 17 mei

Weer naar school

We wensen iedereen fijne Paasdagen en lang weekend toe.
Blijf gezond en houd vol!
Met vriendelijke groet,
Team Ontmoetingsschool De Oanrin Arum
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