Nieuwsbrief
maart/april 2022
Ontmoetingsschool Arum
Voorwoord
Wat zijn we na de voorjaarsvakantie heerlijk de lente binnengestapt. Veel coronamaatregelen konden worden
afgeschaft en de maand maart komt in de weerboeken te staan als de zonnigste en droogste maand sinds deze
standen vanaf 1906 officieel gemeten worden. De wind was echter fris, dus de winterjas kon nog niet in de kast.
In Oekraïne waait echter nu wel een heel ijzige Siberisch koude “wind” en de oorlog in dat land maakt vele
slachtoffers. Grote groepen mensen, met name vrouwen en kinderen, vluchten het land uit.
In veel landen, waaronder Nederland, worden op dit moment acties opgezet om hulp te bieden aan de Oekraïense
bevolking. Ook de kinderen van De Oanrin hebben zich hiervoor ingezet door het houden van de sponsoractie:

“Op wielen voor Oekraïne”
Daarmee is het enorme bedrag ingezameld van:

ALLE KINDEREN VAN DE OANRIN EN SPONSORS HEEL HARTELIJK
BEDANKT VOOR DE INZET VOOR DEZE ACTIE!
Nieuwsflitsen
• Op donderdagochtend 14 april wordt op school Pasen gevierd. Op donderdagmiddag hebben de kinderen vrij.
Zie verder deze nieuwsbrief.
• Wilt u als ouder/verzorger op de onderbouw een kijkje nemen in de klas, dan kan dat ’s middags na schooltijd.
Kinderen zijn nu druk bezig met Pasen, dus uw kind wil u daar vast en zeker graag iets over laten zien.
• Na het paasweekend kunnen de rapporten weer op school ingeleverd worden.
• Op vrijdag 22 april doet ook De Oanrin mee aan de landelijke Koningsspelen 2022. Meer hierover in deze
nieuwsbrief.

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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Ontmoetingsschool Arum
Paasviering
Donderdagochtend 14 april vieren we op school Pasen. In deze periode rondom
Pasen staat de levensbeschouwelijke methode Trefwoord in het teken van
“Nieuw Leven”. Verhalen rondom ontluikende natuur, nieuw uiterlijk,
vriendschap en het nieuwe leven dat de dood overwint staan centraal.
Er wordt gebruik gemaakt van diverse materialen bij de methode Trefwoord,
waaronder o.a. het prentenboek op de onderbouw:
“Egel en Muis vieren de lente” en bijpassende liedjes.
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 deze weken met elkaar gespeeld en geknutseld.

Programma donderdagochtend 14 april:
•
•
•
•
•
•

De kinderen komen op de gebruikelijke tijd op school en komen deze dag allemaal om 12.00 uur uit.
De kinderen nemen op deze dag, evenals anders, hun fruithap, eten, drinken, enz. mee voor in de kleine
pauze. Met Pasen in aantocht mag dit best een feestelijk tintje krijgen.
Deze ochtend staat merendeels in het teken van Pasen.
We gaan op deze ochtend op beide locaties paaseitjes zoeken. De paaseitjes zijn geregeld door de
ouderraad.
Om 12.00 uur komt de school uit en begint het paasweekend.
Op dinsdag 19 april zwaaien de schooldeuren weer open.

Beleef de lente
Kijk hoe vogels broeden, eieren uitkomen en kuikens opgroeien! Dat kan allemaal via
www.beleefdelente.nl
Evenals vorig jaar kunnen kinderen, maar ook u, live meekijken bij de nesten en in nestkasten van
o.a. verschillende soorten uilen, de zeearend, mezen, slechtvalk, ooievaar, enz.. Er zijn al diverse
eieren en nu is het wachten op de eerste kuikens.
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Ontmoetingsschool Arum
Koningsspelen in Arum
Gelukkig kunnen de Landelijke Koningsspelen op vrijdag 22 april 2022
dit jaar weer doorgaan. Het thema van de Koningsspelen 2022 is
“Voel je Fit!”, want als je fit bent, voel je je fijner en is alles leuker.
Ook alle kinderen van “De Oanrin” gaan deze dag meedoen aan dit
sportieve evenement.
Programma vrijdag 22 april:
8.30 uur:
Koningsontbijt voor alle groepen in de eigen klas en zingen
van het Koningsspelenlied van deze 10 e editie.
+10.00 uur: De groepen 1 t/m 4 doen spelletjes op het plein.
+10.00 uur: Bij de bovenbouw staat deze ochtend in het teken van
atletiek op het sportveld/gymzaal.
12.00 uur: Onderbouw komt op de gebruikelijke tijd uit school.
12.00 uur: Kinderen van de bovenbouw lunchen (eigen lunch) zoals
gebruikelijk op school en komen om 14.05 uit.

Dresscode voor deze dag: sportief en in de kleur oranje of iets met rood, wit, blauw.
Voorbereidingen nieuwbouw school

De sloop van de loods op het terrein waar onze nieuwe school gebouwd gaat worden is in maart gestart en wordt
in april verder afgerond. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning hebben ter inzage gelegen en er zijn
geen bezwaren binnengekomen. Meer over de nieuwbouw leest u in het eerst komende dorpskrantje de Skille.
Locatie onderbouw, Schoolsingel 20, 8822 VJ Arum, 0517- 64 13 80
Locatie bovenbouw, Schoolstraat 14, 8822 VP Arum, 0517-64 13 10
www.deoanrin.degreiden.nl & E-mail: oanrin@degreiden.nl

Ontmoetingsschool Arum
Impressie van diverse activiteiten op De Oanrin

Gastles over koeien in groep 3-4
door een aantal studenten die de
opleiding voor diermanagement in
Leeuwarden volgen, waaronder ook
oud-leerling Marijke de Boer.

Op Wielen voor Oekraïne. Het “wagenpark” van de groepen 1,2,3 staat zich
deels onder de overkapping alvast op te warmen, om daarna hun rondjes over
het plein te maken . De groepen 4 t/m 8 maakten al skeelerend, skateboardend,
enz. hun rondjes langs de Sportlaan, W. Westrastraat en over het plein van de
bovenbouw.

Groep 1 en 2 is begin maart bezig geweest met het thema
“Sterren en Planeten”.

Groep 8 heeft meegedaan aan de WaterCampus Driedaagse vol met waterproefjes en met een excursie
naar het Woudagemaal bij Lemmer.

Op de vrijdagmiddagen zijn de
groeps-doorbrekende
crea-lessen weer van start
gegaan met proefjes, kleien,
tekenen en op avontuur in de
natuur.
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Ontmoetingsschool Arum
Agenda
Ma. 4 april

Gastles groep 7 en gastles groep 8 over Tweede Wereldoorlog

Do. 14 april

Paasviering, kinderen komen om 12.00 uur uit school.
Zie ook deze nieuwsbrief.

Vr. 15 april

Goede Vrijdag, vrij

Ma. 18 april

Paasmaandag, vrij

Di. 19 april

Weer naar school

Woe. 20 april en do. 21 april

Cito Centrale Eindtoets groep 8

Vr. 22 april

Landelijke Koningsspelen en Koningsspelen in Arum
Zie ook deze nieuwsbrief.

Maandag 25 en dinsdag 26 april

Gewone lesdagen

Woe. 27 april

Koningsdag, vrij. Aansluitend volgt de meivakantie.

Do. 28 april t/m vr. 6 mei

Meivakantie

Woe. 4 mei

Dodenherdenking

Do. 5 mei

Bevrijdingsdag

Zo. 8 mei

Moederdag

Ma. 9 mei

Weer naar school

Di 10 mei

Schoolreisje groep 1-2 SanjesSafari Feanwâlden. Nader bericht volgt.

In de maand mei

Afname Cito toetsen groep 1 t/m 7

Di. 17 mei

Schoolfotograaf Frans Mulder (Individuele foto’s en groepsfoto’s)

Woe. 25 mei

Voorronde schoolkaatskampioen in Makkum. Nader bericht volgt.

Do. 26 mei

Hemelvaart, vrij

Vr. 27 mei

Vrijdag vrij, aansluitend op Hemelvaartsdag

Ma. 30 mei

MR vergadering 19.30 uur

Di. 31 mei

Schoolreisje groep 3-4 Dinoland Zwolle. Nader bericht volgt.

Woe. 1 juni t/m vr. 3 juni

Schoolkamp groepen 7 en 8 naar Beleef Natuurlijk Kollumeroord.
Nader bericht volgt.

Ma. 6 juni

Pinkstermaandag, vrij

Di. 7 juni

Leerlingbespreking, leerlingen vrij

Woe. 8 juni

Finale Schoolkaatskampioenschap in Franeker. Nader bericht volgt.

Do. 9 juni

Excursie groep 8 De Varende Klas start 8.30 uur in Harlingen.
Nader bericht volgt.

Zo. 19 juni

Vaderdag

Do. 30 juni

Excursie GroenDoen groep 5-6 naar vogeleiland De Gouden Boaiem
tussen Heeg en Woudsend. Nader bericht volgt.
Zie voor overige data het informatieboekje dat u voor de
zomervakantie per mail hebt ontvangen.
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