Nieuwsbrief
november 2021
Ontmoetingsschool Arum
Mededelingen en nieuwsflitsen
Wat keken we uit naar een “normaal” schooljaar en dat lukte…….. tot half november. Daarna werden de 10minutengesprekken in aangepaste vorm gehouden, voorlichtingsavonden op het voortgezet onderwijs voor groep 8
ouders gingen niet door, gingen online, of werden uitgesteld.
Wat echter blijft is Sinterklaas. Die verblijft in alle rust in het Grote Pietenhuis en gaat, wat er ook gebeurt,
onverstoorbaar door met zijn decembervoorbereidingen. Ook voor aanpassingen bij de intochten draait de
Goedheiligman zijn hand niet om. Sint heeft hiervoor namelijk een enorm aantal letters op voorraad.
Plan A, Aankomst in het centrum van Arum, kan helaas niet. Maar dan komt meteen plan B uit de zak tevoorschijn
en houdt Sinterklaas zaterdag 27 november aan de Baarderbuorren een heuse “Riid Troch” oftewel “Drive Tru”.
Nu maar hopen dat Sinterklaas de “C” diep weg kan stoppen en op 1,5 meter verder kan gaan met Plan D van
Doorzetten en Doorgaan!

De school is in Sinterklaassfeer gebracht en zo heeft de herfst plaats gemaakt voor Sinterklaas. Hieronder vindt u
het programma terug.
• Nieuw op school zijn Jules Max Visser (gr. 1) en Yinthe Joesten (gr. 1). “Heel veel plezier op De Oanrin
Jules Max en Yinthe!”
• Evenals vorig schooljaar zullen de kinderen van de onder- en bovenbouwlocatie met hulp van de leerkrachten
zelf de school in kerstsfeer brengen i.v.m. de uitbreiding van de basismaatregelen, waardoor ouders in principe
niet in school komen. Voor het definitieve kerstprogramma wachten we de persconferentie van a.s. vrijdagavond
3 december af.
• Binnenkort ontvangt u van de ouderraad het jaarverslag en een info over de vrijwillige ouderbijdrage, enz.
• In deze nieuwsbrief vindt u, zoals gebruikelijk, weer de actuele agenda terug.
Programma Sinterklaasfeest op De Oanrin vrijdag 3 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/Sint op school komen.
Sinterklaas en Piet zullen door de kinderen getrakteerd worden op liedjes,
een tekening, een kunstje, 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.
(Mocht dit op een eerder tijdstip zijn, dan hoort u dit van de betreffende leerkracht.)

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.
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Actie: „Mijn school in bloei“ groot succes
Half november kwamen de bestelde tulpenbollen binnen. Na het sorteren zijn de tulpenbollen uitgedeeld en hebben
de kinderen de bestellingen rondgebracht.

Met deze actie is netto € 1482,50 opgehaald!
Dit bedrag zal binnenkort overgemaakt worden op het rekeningnummer van de ouderraad en zal t.z.t.
besteed worden aan de aankleding van het schoolplein en de hal van de nieuw te bouwen school.

Alle kinderen en alle kopers heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en steun!!!
Zoals aangegeven was dit de eerste actie. Wordt vervolgd! 😊
Schoolzaalkaatskampioenschap in Makkum

Op dinsdag 19 oktober, in de herfstvakantie, deed De Oanrin met drie partuur mee aan het Zaalkaatskampioenschap in Makkum. Het jongste partuur in Makkum bestond uit de aanstormende Arumer kaatstalenten
Siard v/d Veen en Redmar Dunnewind. Ze lieten in twee omlopen mooi en sportief kaatsen zien, maar vielen
niet in de prijzen. Jitse Bosch, Daley Hoekstra en Sem van Eijk kaatsten eveneens twee omlopen. De eerste omloop
werd gewonnen, zie foto, maar ze verloren daarna van de latere tweede prijswinnaars.
De Oanrin was met één meisjesteam vertegenwoordigd. Jeline Bosch en Sygrid Bosch lieten hun tegenstanders
alle hoeken van het kaatsveld zien en met slechts één eerst tegen in de finale, mochten zij zich bij de meisjes
Zaalkaatskampioen 2021 noemen. Van harte gefeliciteerd!
Alle deelnemers bedankt voor het meedoen en de begeleiders bedankt voor het rijden en de assistentie.
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Agenda
Vrij. 27 november

Aangepaste intocht Sinterklaas in Arum met “Riid Troch” (Drive Thru)
tussen 13.30-15.30 uur langs Groot Baarderbuorren met stop bij
Anema B.V. (Doosan)

Vrij. 3 december

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

Ma. 6 december

Schoolbieb

Ma. 20 december

Schoolbieb

Do. 23 december

Kerstfeest (Nader bericht volgt.)

Vr. 24 december

Alle Leerlingen hebben vrij.

Ma. 27 december t/m vr. 7 januari

Kerstvakantie
Zie voor overige data het informatieboekje dat u voor de
zomervakantie per mail hebt ontvangen.

O.v.b. Voorlichtingsavonden en doe-dagen voor groep 8
Maandag 17 t/m woensdag 19 januari

Doedagen csg Bogerman Sneek

Donderdag 20 januari

Doemiddag Anna Maria van Schurman Franeker

Woensdag 26 januari

Open Dag Marne College Bolsward

Woensdag 2 februari

Open Dag RSG Simon Vestdijk Harlingen van 16.00-20.00 uur

Woensdag 2 februari

Doedag Praktijk school De Diken Sneek

Woensdag 2 februari

Doeochtend/doemiddag Aeres Sneek (voormalig Nordwin College)

Woensdag 2 februari

Open Avond Aeres Sneek 19.00-21.00 uur (voormalig Nordwin College)

Woensdag 2 februari

Doedag Marne College Bolsward

Donderdag 3 februari

Open Dag RS Simon Vestdijk Franeker van 16.00-20.00 uur

Donderdag 3 februari

Beleefdag Simon Vestdijk Franeker van 11.30-14.30 uur (inclusief lunch)

Donderdag 3 februari

Open Dag csg Bogerman Sneek

Maandag 7 februari

Doedag RSG Sneek

Dinsdag 8 februari

Doedag RSG Sneek

Woensdag 9 februari

Open Dag RSG Sneek

Woensdag 9 februari

Beleefmiddag RSG Simon Vestdijk Harlingen 14.00-16.00 uur

Woensdag 9 februari

Voorlichtingsmiddag RSG Simon Vestdijk Harlingen vanaf 14.30 uur

Donderdag 10 februari

Doedag Marne College Bolsward

Met vriendelijke groet,
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