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Voorwoord 
 

 
 
Bladeren, bladeren en nog eens bladeren waren er te vinden op het schoolplein van de onderbouw. Het ware 
herfstgevoel kwam eind november echt aanwaaien. Met al die bladeren kon er alvast geoefend worden op het 
sneeuwschuiven, want met sneeuwschuivers al die bladeren opruimen gaf veel vermaak. Of we de sneeuwschuivers dit 
schooljaar ook nog voor het echte sneeuwruimen moeten gaan gebruiken, moeten we maar afwachten. Qua temperatuur 
sneuvelden in november nogal wat warmterecords, dus de sneeuw is nu nog ver weg. 
Ook tijdens de met geheimzinnigheid omgeven landelijke intocht van Sinterklaas was het goed weer. Sinterklaas zal dit 
jaar veelal werken vanuit zijn prachtig uitziend paleislijk Pietenhuis vertelde Sint in het Sinterklaasjournaal. Maar 
Sinterklaas zou Sinterklaas niet zijn als hij toch niet af en toe even op pad zou gaan. Zo zou Sinterklaas een kort 
flitsbezoek aan Arum hebben gebracht. Sinterklaas hopen we ook op vrijdag 4 december op de onderbouw te kunnen 
begroeten. 
En na het Sinterklaasfeest volgt Kerst. Zoals eerder aangekondigd volgt hierover later bericht. Wel is duidelijk dat de 
kerstviering plaats zal vinden in de groepen. 
 
 

 

Korte Nieuwsflitsen 
 

• Nieuw bij ons op school zijn Celina Emmers (gr.7) en Sarina Emmers (gr. 2). Zij zijn met hun ouders in Arum komen 
wonen. Ook Ricardo Honders (gr. 1) kunnen we begroeten op school. Hij is het jongere broertje van Rianne 
Honders. Allemaal heel veel plezier op De Oanrin! 

• U hebt als ouder dit jaar geen oproep ontvangen om mee te helpen met het versieren van de school in Sinterklaas- 
en Kerstsfeer. I.v.m. corona is/wordt dit nu in een wat bescheidenere omvang intern geregeld. 

• In deze nieuwsbrief vindt u van de ouderraad belangrijk nieuws over het oud papier. 
 

Babynieuws van juf Irene 
 

 

Op zondag 15 november is geboren  
 

Marin Fimm  
 

Dochter van juf Irene en haar man Johan Eddie  
en zusje van Rixt Anke. 

 
 

                                                         Van harte gefeliciteerd! 
                                                               
Door de kinderen van de onderbouw en de bovenbouw zijn er grote felicitatiekaarten naar juf Irene gestuurd.  
Namens de MR, Or en team is eveneens een kaart gestuurd. Ook Rixt heeft een leuke kaart ontvangen,                            
want zij heeft nu een zusje en zij is nu de grote zus van Marin! 
 

Afscheid van Anneke Anema 
Tijdens de Algemene Ouderavond zou er, nu de jongste zoon van De 
Oanrin is, afscheid genomen worden van ouderraadslid Anneke Anema.  
Meer dan 10 jaar heeft zij zitting gehad in de ouderraad.  
Vanuit de ouderraad stuurde zij de Luizenbrigade aan, kerststallen en 
schapen werden geregeld, ze coördineerde de opbouw van de 
musicaldecors, ze was secretaresse enz., enz. Kortom als er iets geregeld 
of georganiseerd moest worden, dan kon er altijd een beroep  
op Anneke gedaan worden. 
Omdat we Anneke nu niet op school in de bloemetjes konden zetten, kreeg 
zij thuis, uit handen van de or-leden Uilkje Zeegers (fotograaf) en Martine de 
Vries, een mooi boeket en een cadeaubon uitgereikt voor  
haar jarenlange inzet als or-lid. Ook als team bedanken we hierbij  
Anneke voor haar jarenlange enthousiasme en inzet voor de school. 
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In december laatste ophaalronde oud papier door De Oanrin 
Evenals veel andere scholen en verenigingen heeft nu ook de ouderraad van De 
Oanrin moeten besluiten om te gaan stoppen met het ophalen van het oud papier.  

Zaterdag 12 december is de laatste ophaalronde door De Oanrin.  Er komt  

dan een einde aan een meer dan 50 jaar lange traditie in Arum dat er oud papier  
wordt ingezameld door de school. 

 

Wereldwijd neemt de prijs van het oud papier al een aantal jaren af, mede doordat in 
China, Amerika en andere landen zelf meer oud papier wordt ingezameld.  

 

Met de nieuwe Europese aanbesteding zou er nog ongeveer €4,- per ton overblijven, met zelfs de kans dat we voor het 
opgehaalde oud papier moeten betalen. Dit is geen optie. De Oanrin stopt daarom met het ophalen van het oud papier  
en gaat gebruik maken van de beëindigingsregeling van de gemeente. 
In een huis-aan-huis flyer zullen alle inwoners van Arum op de hoogte worden gebracht en bedankt voor het bewaren  
van het oud papier voor school. De ouderraad zal zich buigen over alternatieven om toch extra inkomsten te verkrijgen 
die, evenals de inkomsten van het oud papier, ten goede komen aan alle leerlingen van De Oanrin! De gemeente neemt 
de inzameling over en zal bij alle huishoudens oud papier containers plaatsen, zoals in steeds meer dorpen en steden al 

gebruikelijk is. Alle ouders die zo trouw hebben meegeholpen met het oud papier:  Heel hartelijk dank voor uw inzet! 
 

Een heel bijzondere dank gaat uit naar Jelle en Catrien Hogenhuis. Meer dan 40 jaar lang stelden zij de tractor ter 
beschikking en mocht de tractor en ladewagen op hun “hiem” gestald worden. 
 

Schoolzaalkaatskampioenschap Makkum 
 

In de herfstvakantie, op dinsdag 
13 oktober, werd in de sporthal van 

Makkum gekaatst om het 
Zaalkaatskampioenschap van oud-

Wûnseradiel, Bolsward en Workum. Mede 
i.v.m. corona deden er in totaal slechts 8 
parturen mee. De organisatie in Makkum 
had daarom dit keer besloten de jongens- 

en meisjesparturen ook tegen  
elkaar te laten spelen. 

 
Zo kon het voorkomen dat het meisjespartuur van De Oanrin, bestaande uit Ylse Bruinsma, Nynke van der Heide en 
Shira van der Schaaf, in de verliezersronde uitkwamen tegen Rudmer Koopmans, Tiemen Dijkstra en Jitse Bosch van 
De Oanrin. Met een eindstand van 5-3 6-4 bood het meisjespartuur, door degelijk kaatswerk, goed tegenstand, maar de 
winst ging naar het jongenspartuur. Dit partuur bereikte daarmee de finale van de verliezersronde.  
Deze partij, tegen het meisjespartuur van De Bron uit Bolsward, wisten ze te winnen met 5-3 6-2 en zo werden zij  
winnaar van de verliezersronde! 
 

Programma Sinterklaasfeest op De Oanrin vrijdag 4 december 
8.30 uur:                  Alle kinderen komen op de gebruikelijke tijd op school. 

        

Groep 1 t/m 4:  
8.30-12.00 uur:      Sinterklaas komt deze ochtend rond 10.00 uur op school en de kinderen           
                               mogen verkleed als pietje op school komen. Sinterklaas zal in kleine groepjes  
                               de kinderen van groep 1 t/m 4 ontvangen in de door hen in het  speellokaal  
                               gemaakte en versierde schatkamer. Hierbij wordt rekening gehouden met de 1,5 m.                
                               Sinterklaas zal door de kinderen getrakteerd worden op  liedjes, een tekening, een  
                               kunstje, een dansje enz. En wie weet trakteert Sint groep 1 t/m 4 op een … ???? 
                               

12.00 uur:               De kinderen van groep 1 t/m 4 komen uit school. U kunt uw kind(eren)  
                               bij school op de gebruikelijke plaats opwachten.  
   

Groep 5 t/m 8: 
8.10-8.30 uur:       De kinderen mogen de gemaakte surprises + gedicht  in hun eigen klas brengen. 
8.30 uur:                 Start Surprise-Sinterklaasfeest.  

      Kinderen uit groep 5 t/m 8 nemen ook voor deze dag hun gebruikelijke lunchpakket mee naar school. 
 

14.05 uur:               Kinderen uit groep 5 t/m 8 komen met hun gekregen surprise uit school. 
                                

We hopen er met elkaar een gezellig Sinterklaasfeest van te maken en wensen ook u alvast, wanneer dan ook,  
een gezellige Sinterklaasavond toe.  

http://www.deoanrin.degreiden.nl/
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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. 

 

Nieuwbouw school De Oanrin 
In de maanden november en december zijn er nog een aantal (veelal online) 
bijeenkomsten met architect en gemeente. 
In tegenstelling tot deze tekening komt de nieuwbouw nu met de “rug” naar het 
gymlokaal toe te staan. Doordat de school aan de rechterzijde iets langer wordt 
dan in de eerste plannen i.v.m. de vergroting van de oppervlakte door de inbreng 
van Dorpsbelang, moet de nieuwbouw een kwartslag worden gedraaid.  
De gemeente ruimt binnenkort de groenstrook tussen de nieuw te bouwen  
school en de gymzaal op. Het terrein zelf wordt komend jaar gereed gemaakt 
voor de bouw. De streefdatum voor de nieuwe school is augustus 2022. 

 

Schoolbibliotheek 
 

Om de twee weken kunnen de kinderen van De Oanrin boeken ruilen op school.  
Er kunnen per keer twee boeken geruild worden.  
Handig is om: 

• De boeken in een aparte (plastic) tas, mee te nemen naar school.   
             De kinderen kunnen dan de boeken gemakkelijker ruilen. De lunchtas hoeft dan niet                                                               
             mee naar de bieb. Met name bij jongere kinderen is dit handiger. 

• De boekentas graag voorzien van naam 

• Deze boekentas kan als de school ingaat bij de jas aan de kapstok gehangen worden.  
 

             De eerst komende schoolbieb is op maandag 14 december.  
             Een mooi moment om voor de kerstvakantie weer een aantal boeken te ruilen. 
 
 

Agenda 

 
 

Vr. 4 december  ’s Ochtends Sinterklaasfeest  
Gr. 1 t/m 4 Sint, gr. 5 t/m 8 met surprises. Zie ook deze nieuwsbrief. 

Zat. 5 december Pakjesavond 

Zat. 12 december Door De Oanrin wordt voor de laatste keer oud papier opgehaald in 
het dorp Arum 

Ma. 14 december Schoolbieb 

Do. 17 december Kerstfeest in groepsverband en onder schooltijd.  Nader bericht volgt. 

Vrij. 18 december De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 komen deze vrijdag allemaal 
tegelijk om 12.00 uur uit school. 

Ma. 21 december t/m vr. 1 januari  Kerstvakantie 

Ma. 4 januari Weer naar school 

  

Aanvulling op de jaarplanning in het 
informatieboekje: 

Vrijdag 19 februari en vrijdag 4 juni hebben de leerlingen vrij i.v.m. 
leerlingbesprekingen. 

http://www.deoanrin.degreiden.nl/
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Open dagen, informatieavonden en doedagen voortgezet onderwijs  voor groep 8 
 

Veel scholen voor voortgezet onderwijs organiseren in de periode oktober-februari doe-middagen voor de kinderen uit 
groep 8. Zodra wij als school hierover informatie binnenkrijgen, wordt dit aan u doorgegeven. Ook vindt u deze info 
terug in onderstaand schema. 
De door het voortgezet onderwijs georganiseerde informatieavonden zullen voorlopig online plaatsvinden. Ook hierover 
heeft u als ouder van groep 8 reeds bericht ontvangen. Overzicht onder voorbehoud i.v.m. coronavirus. 
 

 
 

Woensdag 2 december ONLINE voorlichtingsavond RSG Harlingen-Franeker vanaf 19.30 uur 
en daarna mogelijkheid bezoek digitale “koffiekamers” voor specifieke 
vragen en informatie. Aanmelden via:  www.ontmoetsimonvestdijk.nl 

Vrijdag 4 december Extra Doe-middag Maritieme Academie Harlingen 13.00-15.00 uur 

Maandag 7 december ONLINE informatieavond: csg Bogerman Sneek, Nordwin Sneek, 
Marne College Bolsward. Aanmelden via http://www.voorlichtingvo.nl/ 

Dinsdag 8 december ONLINE informatieavond: csg Bogerman Sneek, Nordwin Sneek, 
Marne College Bolsward. Aanmelden via http://www.voorlichtingvo.nl/ 

Woensdag 9 december ONLINE informatieavond: csg Bogerman Sneek, Nordwin Sneek, 
Marne College Bolsward. Aanmelden via http://www.voorlichtingvo.nl/ 

Vrijdag 11 december Doe-middag Maritieme Academie Harlingen 15.00-17.00 uur 

Donderdag 14 januari  Doe-middag Anna Maria van Schurman Franeker 13.00-15.30 uur 

Vrijdag 15 januari Doe-middag Maritieme Academie Harlingen 15.00-17.00 uur 

Woensdag 3 februari Doe-Dag Nordwin College Sneek 9.00-12.30 uur en 13.00-16.30 uur 

Woensdag 3 februari Open Dag Simon Vestdijk Harlingen  15.30-20.30 uur 

Woensdag 4 februari Doe-middag Simon Vestdijk Franeker  12.00-14.30 uur 

Woensdag 4 februari Info-avond Simon Vestdijk Franeker voor ouders en leerlingen  
19.00-21.00 uur 

Ma. 8 febr. t/m woe. 10 febr. Doe-dagen csg Bogerman Sneek 

Woensdag 10 februari Doe-middag  Simon Vestdijk Harlingen (opgave vanaf januari via de 
website) 

Donderdag 11 februari Open Huis csg Bogerman Sneek 

 
Na ruim 50 jaar wordt op zaterdag 12 december voor de laatste keer oud papier door school opgehaald 
 

   
Datum:                  Tractorchauffeur:             Chauffeur auto                 Sjouwers: 
                                                                      met aanhanger: 
 
Zat. 12 dec. Gerben Palma Elmer Bijma Fam. D. de Vries, Dobbe 

Fam. Damian Miloch 
Fam. S. de Vries 
Fam. J. Schram 
Fam. J. Bakker 

 
 
 
                                                                                          Met vriendelijke groet, 

Team ontmoetingsschool De Oanrin Arum 
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