Nieuwsbrief
oktober 2021
Ontmoetingsschool Arum
Mededelingen en nieuwsflitsen

Wat was het op Dierendag een gezellig gezamenlijk samenzijn van alle kinderen
van De Oanrin, ouders en huisdieren op het plein van de onderbouw!
•

•
•
•
•
•

•
•

Op woensdag 6 oktober ging de Kinderboekenweek met als thema “Worden wat je wil” van start. Onze school
stond in deze periode bol van de activiteiten rondom dit thema. Zo werden er door diverse ouders gastlessen
gegeven over hun beroep, werd er volop voorgelezen, werden boekbesprekingen gehouden en was er voor
de kleuters een excursie naar de boerderij van de familie Wagenaar waar groep 1-2 kennis maakte met het
beroep van boer/boerin en konden ze zien welke dieren er op de boerderij te vinden waren. Ook de brandweer
heeft op beide locaties een gastles verzorgd. Daarna konden de kinderen bij de brandweerauto bekijken welke
materialen daar allemaal inzitten. Een sfeerimpressie van alle activiteiten rond het thema van de
Kinderboekenweek vindt u terug aan het eind van deze nieuwsbrief. Iedereen die meegeholpen heeft aan deze
Kinderboekenweek willen we hierbij heel hartelijk bedanken!
Op de vrijdag voor de herfstvakantie nemen we, i.v.m. verhuizing, afscheid van Jordy (gr. 5) en Niek (gr. 8)
Visser. Ook Jurre van Loon zwaaien we uit, want ook hij gaat verhuizen. “Veel woon-, speel- en schoolplezier in
jullie nieuwe woonplaatsen Jordy, Niek en Jurre!”
Met de verhuizing van Jurre nemen we ook afscheid van Annemieke Doets. Zij heeft in Arum jarenlang in de
MR gezeten. Eerst in de MR van De Opslach en na de fusie van de beide Arumer scholen in de MR van De
Oanrin. “Bedankt voor je inzet voor onze school Annemieke!”
Juf Geartsje Anema, die dit schooljaar in dienst is getreden bij “De Greiden”, werkt na de herfstvakantie op
maandag en vrijdag op De Oanrin en op dinsdag en donderdag op basisschool De Bonkelder in Witmarsum.
De algemene ouderavond die, onder voorbehoud, gepland stond op 28 oktober komt te vervallen. U ontvangt
hierover na de herfstvakantie nader bericht via de Ouderraad.
De Oanrin is, zoals eerder aangegeven, begin dit schooljaar gestart met Klasbord. In een beschermde
omgeving kunt u berichten en foto’s terugvinden van de groep(en) van uw kind(eren). Als u als ouder/verzorger
hier belangstelling voor hebt, maar u bent de info en/of inlogcode kwijt, dan kunt u, na de herfstvakantie, even
contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren). Dan kunt ook u zich aanmelden voor Klasbord en krijgt u
een inkijkje in de groep van uw kind(eren).
Eind oktober en in november starten op het voortgezet onderwijs de doe-dagen en voorlichtingsavonden voor
groep 8. De ouders/verzorgers van groep 8 hebben hier al diverse info’s over ontvangen. In deze nieuwsbrief
vindt u het totaaloverzicht terug.
In deze nieuwsbrief vindt u, zoals gebruikelijk, ook de meest actuele agenda terug.
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Ontmoetingsschool Arum
NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) vanuit het ministerie

Zoals u waarschijnlijk in de media heeft gehoord, is er door de regering 8,5 miljard beschikbaar gesteld voor het
onderwijs om de negatieve effecten van de coronacrisis in het onderwijs weg te werken. Helaas zijn de bedragen
per leerling tot nu toe nog niet uitgekeerd aan de verschillende schoolbesturen. Het bestuur van stichting De
Greiden heeft daarom besloten al haar scholen een voorschot op deze NPO-gelden te geven, zodat er actie kan
worden ondernomen. Wij hebben de gelden ingezet voor extra personeel op school. Daarnaast schaffen wij nog
eens 31 nieuwe chromebooks aan. Mede met behulp van deze chromebooks kunnen wij gaan afwisselen met
schriftelijke - en digitale verwerking van leerstof bij de verschillende vakken en kunnen wij toewerken naar nog
meer zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking van leerlingen.
Stichting Leergeld

Nu meedoen is straks meetellen!
1 op de 8 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Door gebrek aan geld is het in steeds
meer gezinnen niet mogelijk om kinderen te laten meedoen bij een vereniging, sportclub of
muziekles. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die
voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Stichting Leergeld wil kinderen wél mee laten doen op school, met sport, muziek of andere
kunstzinnige vorming. Daarom is er een samenwerking gekomen tussen Stichting Leergeld
Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.
Samen wordt er nu 1 portal geboden waar aanvragen kunnen worden gedaan. Stichting Leergeld Zuidwest Friesland
doet ook mee en is te vinden onder de aanvraagsite www.samenvoorallekinderen.nl
Komt u mogelijk in aanmerking voor een steuntje in de rug en wilt u meer weten?
Doe hier een aanvraag! En heeft u al een (vaste) intermediair? Neem dan contact op met hem of haar!
Er kunnen aanvragen worden ingediend voor ondersteuning voor:
•
schoolreis/schoolkamp
•
schoolspullen
•
zwemles (A diploma)
•
een fiets
•
contributies voor de sportvereniging
•
sportattributen
•
culturele activiteiten zoals muziek- of dansles
•
je kan een verjaardagsbox* aanvragen (o.a. cake, traktaties voor op school *=uitsluitend voor basisschoolleerlingen)
•
inkomenstoets minderjarige MBO-er
•
computer – Laptop
•
verplichte laptop, iPad of rekenmachine.
De laatste drie onderdelen zijn met name bedoeld voor leerlingen in het voortgezet-onderwijs.

In de periode juli t/m eind september was er bij Arum het PlukGeluk
veld. Daar konden tegen een vergoeding bossen bloemen geplukt
worden. Ook op beide locaties van “De Oanrin” waren deze
boeketten terug te vinden. Een deel van de opbrengst van dit
PlukGeluk-veld in Arum is naar de Stichting Leergeld gegaan. Zo
kunnen ook kinderen die, door wat voor oorzaak dan ook, in armoede
leven toch met hun leeftijdsgenoten meedoen aan activiteiten, die
anders niet haalbaar zouden zijn.
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Ontmoetingsschool Arum
Actie: „Mijn school in bloei“
In september zijn we gestart met de actie “Mijn school in bloei”. De opbrengst gaat naar de
aankleding van het schoolplein en hal van onze nieuw te bouwen school. Donderdag 7 oktober
is de actie afgerond. We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst.
Het verwerken van de contante betalingen was nog een flinke klus, maar met hulp van de
ouderraad hebben we ook die bestellingen af kunnen ronden.
In de volgende nieuwsbrief hopen we de eindstand bekend te kunnen maken.
In de periode 1 nov.-12 nov. worden de vrolijk verpakte tulpenbollen op school afgeleverd en
daarna kunnen de kinderen hun bestellingen rondbrengen.
Agenda
Ma. 18 oktober t/m vr. 22 oktober

Herfstvakantie

Di. 19 oktober

Schoolzaalkaatskampioenschap Makkum aanvang 10.00 uur
(Is in herfstvakantie)

Ma. 25 oktober

Weer naar school

Ma. 25 oktober

Schoolbieb

Do. 28 oktober

10-minutengesprekken groep 8

Ma. 8 november

Schoolbieb

Do. 11 november

Sint Maarten

Ma. 15 november

10-minutengesprekken groep 1-2

Zat. 13 november

Sinterklaas komt aan in Nederland. Ongeveer op zelfde wijze als vorig
jaar. Nog geen grootschalige intocht.

Ma. 22 november

Schoolbieb

Ma. 22 november

10-minutengesprekken groep 1 t/m 7

Di. 23 november

10-minutengesprekken groep 1 t/m 7

Di. 23 novimber

U.f.b. Mearke/Sprookje groep 5 en 6 yn Winsum: De Lytse Kaptein

Do. 25 novimber

U.f.b. Mearke/Sprookje groep 7 en 8 yn Winsum: De Lytse Kaptein

Vrij. 27 november

Intocht Sinterklaas in Arum

Vrij. 3 december

’s Ochtends Sinterklaasfeest
Gr. 1 t/m 4 Sint, gr. 5 t/m 8 met surprises. Nader bericht volgt.

Ma. 6 december

Schoolbieb

Ma. 20 december

Schoolbieb

Do. 23 december

Kerstfeest (Nader bericht volgt.)

Ma. 27 december t/m vr. 7 januari

Kerstvakantie
Zie voor overige data het informatieboekje dat u voor de
zomervakantie per mail hebt ontvangen.
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Ontmoetingsschool Arum
Overzicht informatieavonden ouders groep 8

Onderstaande scholen voor voortgezet onderwijs houden gezamenlijke informatieavonden. Op één locatie kunt u
maximaal drie voorlichtingsrondes volgen, waarbij u drie scholen kiest waarover u meer informatie wilt.
U heeft de keuze uit de volgende VO scholen: Aeres Sneek (Nordwin College), csg Bogerman Balk, csg Bogerman
Koudum, csg Bogerman Sneek, de Diken Sneek (school voor Praktijk Onderwijs), het Marne College Bolsward en
RSG Magister Alvinus Sneek. In totaal zijn er zes live voorlichtingsavonden en één ‘online’ voorlichtingsavond.
De scholen zijn blij dat ze dit jaar de voorlichtingsavonden weer live kunnen organiseren. Echter hebben ze i.v.m.
corona een aantal aanpassingen gedaan. Er wordt verzocht om met één ouder/verzorger per gezin naar de
voorlichtingsavond te komen. Daarnaast bieden zij op één avond de voorlichtingsavond online aan, zodat ook de
ouders/verzorgers die liever nog niet op school komen de voorlichtingen online kunnen volgen.
De voorlichtingsavonden vinden plaats op:
Datum
Locatie
8 november
Marne college
9 november
csg Bogerman Balk
10 november
Aeres (Nordwin College)

Adres
Schoolstraat 1, Bolsward
Douwe Aukesstraat 1, Balk
Harste 2, Sneek

15 november
16 november
17 november

csg Bogerman Sneek
csg Bogerman Koudum
RSG Magister Alvinus

Hemdijk 47, Sneek
Ds. L. Tinholtstraat 3C, Koudum
Almastraat 5, Sneek

22 november

Online voorlichtingsavond

Programma
Het programma van de voorlichtingsavonden ziet er als volgt uit:
19.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
19.15 uur
Voorlichtingsronde 1
19.45 uur
Wisseltijd
19.50 uur
Voorlichtingsronde 2
20.20 uur
Wisseltijd
20.25 uur
Voorlichtingsronde 3
20.55 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Het programma van de online voorlichtingsavond ziet er als volgt uit:
19.00 – 19.30 uur
1e online voorlichtingsronde
19.30 – 19.45 uur
Pauze
19.45 – 20.15 uur
2e online voorlichtingsronde
20.15 – 20.30 uur
Pauze
20.30 – 21.00 uur
3e online voorlichtingsronde
Aanmelden
U kunt zich tot woensdag 3 november aanmelden voor één van de voorlichtingsavonden via
http://www.voorlichtingvo.nl/. Als u zich aanmeldt dan dient u gelijk aan te geven van welke VO scholen u de
voorlichting wilt volgen. U kunt maximaal drie voorlichtingen volgen. Op elke voorlichtingsavond geldt dat er per
VO school een maximum aantal plekken beschikbaar is. Meld u zich daarom z.s.m. aan!
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail. Let op: de bevestigingsmail kan ook in uw
spam-mapje terecht komen.
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Ontmoetingsschool Arum
Overzicht Open dagen, informatieavonden en doedagen voortgezet onderwijs voor groep 8
Opgave onderstaande doedagen enz. via de websites van de betreffende scholen!
Woensdag 27 oktober

Ontdekmiddag Maritieme Academie Harlingen 15.00-17.00 uur

Woensdag 3 november

Ontdekmiddag Maritieme Academie Harlingen 15.00-17.00 uur

Woensdag 3 november

Beleefmiddag RSG Simon Vestdijk Franeker 14.45-16.45 uur

Woensdag 10 november

Beleefmiddag RSG Simon Vestdijk Harlingen 14.00-16.00 uur

Dinsdag 16 november

Doe-middag Anna Maria van Schurman Franeker
13.00-15.30 uur

Maandag 15 november

Doe-middag RSG Sneek

Dinsdag 16 november

Doedag Marne College Bolsward

Woensdag 17 november

Beleefmiddag RSG Simon Vestdijk Harlingen 14.00-16.00 uur

Maandag 22 november

Inloopavond Maritieme Academie Harlingen 18.00-21.00 uur

Dinsdag 23 november

Doemiddag csg Bogerman Sneek

Woensdag 24 november

Doe-ochtend/doemiddag Aeres Sneek (voormalig Nordwin College)

Woensdag 24 november

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

Woensdag 8 december

Voorlichtingsavond RSG Simon Vestdijk Harlingen van
19.00-21.00 uur in samenwerking met Maritieme Academie Harlingen en RSG
Simon Vestdijk Franeker

Donderdag 9 december

Voorlichtingsavond RSG Simon Vestdijk Franeker
van 19.15-21.00 uur in samenwerking met RSG Simon Vestdijk Harlingen

Maandag 17 t/m woensdag 19 januari

Doedagen csg Bogerman Sneek

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
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Ontmoetingsschool Arum
Sfeerimpressie van activiteiten rondom het thema van de Kinderboekenweek „Worden wat je wil“
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Ontmoetingsschool Arum
Vervolg sfeerimpressie van activiteiten rondom het thema van de Kinderboekenweek „Worden wat je wil“

En nu een fijne herfstvakantie toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Team ontmoetingsschool De Oanrin
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