Nieuwsbrief
mei/juni 2022
Ontmoetingsschool Arum
Mededelingen en nieuwsflitsen
De dagen gaan als een flits aan ons voorbij lijkt het wel. Op vrijdag 22 april genoten we van een in fleurig oranje
getooid heerlijk Koningsontbijt dat door leden van de ouderraad was klaargezet. Aansluitend was het tijd voor sport en
spel tijdens de Koningsspelen. Wat een enthousiasme en wat waren de kinderen prachtig verkleed en/of geverfd in de
kleuren oranje en rood-wit-blauw. Daar werd iedereen extra vrolijk van. En nu is bijna de maand juni al in aantocht.
Nieuwsflitsen:
•
Maaike Zeinstra uit groep 1 is met haar familie verhuisd naar Wolvega.
•
In juni worden Jay Huitema en Jurre Giliam 4 jaar en zij starten bij ons in de kleutergroep. “Welkom en heel veel
plezier op De Oanrin Jay en Jurre!”
•
Schoolfotograaf komt nu 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.
•
Mededelingen van uit de ouderraad: Nog niet alle ouders/verzorgers hebben de vrijwillige ouderbijdrage betaald.
Bij deze even een herinnering. De brief over de schoolreisjes, enz. krijgen de kinderen binnenkort mee.
•
In deze nieuwsbrief vindt u de vakantieregeling van het schooljaar 2022-2023 terug.
4 mei dodenherdenking Arum
In de groepen 5 t/m 8 is in april aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. In groep 7
werd tevens een zeer boeiende gastles verzorgd door de bijna 93-jarige Gusta Olivier-Vonk.
Zij vertelde over haar jaren in de oorlog; over het dagelijks leven, over verzet en verraad en de
hongerwinter. In groep 8 vertelde Sue Smeding het bijzondere verhaal over haar Joodse
Oostenrijkse moeder, die door haar ouders in 1939 voor haar eigen veiligheid via een
kindertransport, dus zonder ouders, naar Engeland werd gebracht. De ouders werden vermoord.
Een geschiedenis met veel impact waar Sue haar moeder eigenlijk niet over sprak.
Tijdens de dodenherdenking in Arum lazen Jeline Bosch, Marit Jorna en Melissa Zeegers een tweetal gedichten voor.
Ook legden zij, namens alle kinderen, bloemen bij het herinneringsmonument. Deze bloemen worden jaarlijks
bekostigd door de Ouderraad en Doetie Bruinsma maakt daar weer een stijlvol geheel van. Mooi was te zien hoeveel
jeugd aanwezig was bij deze dodenherdenking.
Nieuwbouw school
Zoals u reeds in het Arumer dorpskrantje “de Skille” hebt kunnen lezen,
heeft het college van B en W ingestemd met het definitief ontwerp
voor de nieuwbouw inclusief de verwachte hogere bouwkosten.
De gemeente en het bestuur van “De Greiden”, waar onze school onder
valt, hebben drie aannemers gevraagd om een offerte te maken.
Waarschijnlijk begint de aannemer die gekozen wordt uiterlijk eind dit jaar
met de bouw. Normaal gesproken duurt nieuwbouw van een school
ongeveer een jaar. Infra-aannemer De Boer en De Groot maakt het
terrein alvast klaar voor de nieuwbouw. Er staat nu een tijdelijke
telefoonmast bij de Raat.
Zoek de verschillen 😉
Uitslagen Centrale Eindtoets en ouder- en kind-enquête
Met een mooi gemiddelde van 535,9 scoorde groep 8 ook dit jaar weer boven het landelijk gemiddelde. Een dikke
pluim voor alle kinderen die al samenwerkend, overleggend en uitleggend aan elkaar elke dag weer van elkaar leren.
In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar kunt u lezen voor welke scholen voor voortgezet onderwijs de 16 leerlingen
hebben gekozen.
Dit voorjaar heeft u de ouder-enquête in kunnen vullen. Met een mooi rapportcijfer van 7,4 kunnen we heel tevreden
zijn. De informatie die u over uw kind ontvangt was met een 6,9 dit keer iets lager. Met de telefonische contactmomenten in coronatijd kunnen we ons dat ook goed voorstellen. Gelukkig kunnen de komende 10-minuten
gesprekken weer allemaal “live” plaatsvinden. Dat communiceert een stuk gemakkelijker. Met een gemiddelde van 9,1
bleek uit de kind-enquête dat de kinderen vonden dat ze in een leuke klas zaten, waren ze tevreden over de uitleg
van de leerkrachten en over wat ze leerden en vonden ze de regels op school duidelijk.
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Zomerschool Súdwest-Fryslân
Zomerschool Súdwest-Fryslân gaat ook deze zomer door! De Zomerschool is voor kinderen
die na de zomervakantie naar groep 6, 7 of 8 gaan. Er is ook weer Brugklastraining. In de
laatste 2 weken van de zomervakantie,15 t/m 26 augustus, gaan we aan de slag met rekenen
en taal! Ook kunnen kinderen aangeven wat hun persoonlijke leerdoelen zijn of waar ze
moeite mee hebben. Met drie RT’ers kan dan extra geoefend worden. Er is een speciale
zomerschoolmethode, die bestaat uit veel spelletjes en activiteiten. En samen met Technolab
SWF zetten we een mini-Timmerdorp op, waar we actief en onderzoekend bezig gaan met
rekenen en taal. Zomerschool is in Sneek. Mocht vervoer een drempel zijn, dan denken we
graag mee aan een oplossing. We doen er alles aan om de ‘zomerdip’ te voorkomen,
achterstanden in te halen en leerlingen weer lekker in het ritme te krijgen voor het nieuwe
schooljaar. Hieronder vindt u de link naar de folder. Hoe de aanmeldprocedure werkt staat in
de folder.

https://www.weekendschoolswf.frl/wp-content/uploads/folder_Zomerschool-swf_2022.pdf
Vakantieregeling 2022-2023
Eerste schooldag 2022-2023
Maandag 29 augustus 2022
Studiedag De Greiden
Maandag 3 oktober 2022
Herfstvakantie
Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022
Kerstvakantie
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede Vrijdag/Pasen
Vrijdag 7 april
t/m maandag 10 april 2023
Koningsdag + aansl. meivakantie
Donderdag 27 april
t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart + vrije vrijdag
Donderdag 18 mei
t/m vrijdag 19 mei 2023
Pinksterweekend
Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
Maandag 24 juli
t/m vrijdag 1 september 2023
Deze vakantieregeling wordt nog aangevuld met margedagen (o.a. leerlingbesprekingen en planningsvergadering)
In het informatieboekje dat voor de zomervakantie verschijnt vindt u het totaalplaatje terug.
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.
Scholenkaatskampioenschap in Makkum
De Oanrin was met drie parturen
vertegenwoordigd bij het
Scholenkaatskampioenschap in Makkum. Het
jongenspartuur met Jitse Bosch, Sem van Eijk
en Daley Hoekstra ging er na twee gewonnen
omlopen net voor de prijzen af. Het
meisjespartuur bestaande uit Sabiene Bakker,
Femke Brinksma en Ylse Bruinsma behaalden
in de B-klasse een mooie derde plaats.
Het meisjespartuur dat uitkwam in de A-klasse speelde in poulevorm tegen twee andere parturen. Alle parturen wisten
één partij te winnen en verloren een partij. Hiermee behaalden Daniek Rinia, Sygrid Bosch en Jeline Bosch een
prachtige 2e prijs. Omdat er in hun klasse slechts drie parturen deelnamen ging alleen de eerste prijswinnaar met een
beker naar huis. Beide meisjesteams mogen, ieder spelend in hun eigen klasse, op 8 juni naar Franeker voor de
finalerondes van het Frysk Scholenkaatskampioenschap.
Alle kaatsers bedankt voor het mooie kaatsen dat jullie hebben laten zien! Ook de chauffeurs en begeleiders bedankt!
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Fierljeppen in Winsum

Op vrijdagmiddag 20 mei waren de groepen 7 en 8 uitgenodigd voor een clinic fierljeppen in Winsum. Dat werd een
geweldige happening. Diverse technieken die nodig zijn bij het fierljeppen kwamen aan bod. Voor de meeste kinderen
een mooie kennismaking met deze sport. Hylke Brouwer uit groep 7 “ljept” echter al langer en hij werd laatst
geïnterviewd door Omrop Fryslân en zagen we hem een mooie sprong maken.
Ook bij deze activiteit konden we niet zonder ouders/verzorgers, die kinderen hebben gebracht. Bedankt voor uw hulp!
Agenda
Ma 30 mei t/m do 2 juni

Avondvierdaagse Pingjum. Op woensdag start vanuit Witmarsum

Di. 31 mei

Schoolreisje groep 3-4 Dinoland Zwolle.

Woe. 1 juni t/m vr. 3 juni

Schoolkamp groepen 7 en 8 naar Beleef Natuurlijk Kollumeroord.

Ma. 6 juni

Pinkstermaandag, vrij

Di. 7 juni

Leerlingbespreking, leerlingen vrij

Woe. 8 juni

Schoolreisje groep 5-6 Attractiepark Slagharen. Nader bericht volgt.

Woe. 8 juni

Finales Scholenkaatskampioenschap A- en B- klasse in Franeker.
Nader bericht volgt.

Do. 9 juni

Excursie groep 8 De Varende Klas start 8.30 uur in Harlingen.
Nader bericht volgt. (Vertrek uit Arum waarschijnlijk rond 8.00 uur)

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 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.
Info is al naar ouders/verzogers.

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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