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Voorwoord 
We konden de afgelopen weken nog heerlijk genieten van zomerse weersomstandigheden, maar nu in oktober drijven er 
toch letterlijk en figuurlijk wolken voor de zon door fikse regenbuien en het oprukkende coronavirus. 
De schooldeuren blijven gelukkig open en we kijken vooral naar wat wél allemaal mogelijk is. Zo staat op dit moment het 
thema van de Kinderboekenweek “En toen?” centraal en nemen we met elkaar een duik in het verleden. 
 
 

 

Korte Nieuwsflitsen 

• Vanaf deze week is juf Irene met zwangerschapsverlof. Meester Bernd Brugman is haar vervanger en hij heeft zich 
in de vorige nieuwsbrief al aan u voorgesteld. 

• In de afgelopen periode konden we een hele rij nieuwe leerlingen in groep 1 begroeten: Yinthe de Jong, Elin de 
Vries, Jinthe Bruinsma, Sophie Jaarsma en Mark Wagenaar. Nieuw in groep 5 is Stefan Holman. 

        Alle nieuwkomers heel veel plezier op De Oanrin! 

• De Luizenbrigade wordt nog niet weer opgestart. Graag uw kind zelf regelmatig controleren op luizen. 

• De door de OR in oktober geplande Algemene Ouderavond komt i.v.m. de coronamaatregelen te vervallen. Nader 
bericht volgt via de OR. 

• De 10-minuten gesprekken in november zullen niet in fysieke vorm plaatsvinden. Over de aangepaste vorm  
ontvangt u na de herfstvakantie bericht.     

 

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. 

 

Sponsorzwemmen voor zwembad Mounewetter 
 

De sponsoractie voor zwembad Mounewetter op vrijdag                      
11 september was een enorm succes. Er werd op deze middag  
maar liefst €1711,36 bij elkaar gezwommen door de kinderen 

 uit de groepen 5 t/m 8 van De Oanrin.  
Toen later ook het ingezamelde geld per baantje er nog bij 

opgeteld werd, stond de teller in totaal op:  
 

€1732,56 
 

                                   Alle kinderen en sponsoren namens het zwembad super bedankt! 
 

Kinderpostzegelactie 
 
De kinderen van de groepen 7 en 8 hadden het druk, want na de actie 
voor het zwembad gingen zij, nog geen twee weken later, op pad voor 
de jaarlijkse Kinderpostzegelactie 2020. Dit jaar gingen ze met een 
mooie box langs de deuren, of ze regelden hun bestellingen via de 
digitale snelweg. Zo kon deze actie coronaproof gehouden worden. 
De bestellingen worden, afhankelijk van de gekozen betaalmethode,  
per post toegestuurd tussen eind oktober en uiterlijk 28 november. 
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Nieuwbouw school De Oanrin 
Het bouwoverleg met team, bestuur CBO De Greiden, architect en 
gemeente is begin dit schooljaar weer opgestart. Architect en 
gemeente zijn druk bezig met het voorlopig ontwerp. Dit 
voorlopige ontwerp wordt namelijk, na overleg met Dorpsbelang, 
aangepast t.o.v. eerdere plannen en wel zo dat de middenruimte 
tevens gebruikt kan worden als multifunctionele ruimte. 
Zoals eerder aangegeven vindt ook Kids First (peuteropvang en 
buitenschoolse opvang) een nieuw onderdak in de school.   
 
Het voorlopige ontwerp wordt t.z.t. omgezet in een definitief 
ontwerp, waarna de verdere uitwerking volgt. De streefdatum voor 
de nieuwe school is nu 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 maandag 19 oktober, direct na de herfstvakantie. 
 
 

Kinderboekenweek En Toen?     
 

De Kinderboekenweek heeft dit schooljaar het thema “En 
Toen?”. Vorige week heeft u de Kinderboekenkrant 
ontvangen. Groep 1-2 heeft tevens de bewaargids 

 “De Voorleesgids” meegekregen met tips over  
allerhande prentenboeken. 

De gang en hal van onze beide locaties zijn feestelijk 
versierd en ook in de lokalen hangen posters van 

verschillende kinderboeken. 
De kinderen van De Oanrin maken tijdens dit thema  

een reis naar het verleden. 
 

In groep 7/8A is voorgelezen uit het 
Kinderboekenweekgeschenk “De diamant van 

Banjarmasin” en de kinderen hebben een reis met de tijdmachine gemaakt en  
daar een mooi en spannend verhaal over geschreven. 

 

Ook is verteld over de schuilplaats in de Tweede Wereldoorlog, die zich bevond op de bovenbouwlocatie van De Oanrin. 
En n.a.v. het historisch kwartet van Arum zijn er veel oude foto’s van Arum bekeken. Dat werd een mooie duik in het 
verleden. En kinderen zijn dan echte speurders, want aan de hand van bepaalde huizen, kon toch ontdekt worden waar 
de foto destijds gemaakt is. 
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Vervolg Kinderboekenweek En Toen? 
 

 
De leerlingen van groep 7/8B hebben in 
groepjes een lapbook over het thema 
“En toen?” gemaakt. Een lapbook is een 
creatieve presentatievorm bij thematisch 
werken. Het is een soort dossiermap met 
verzamelde informatie. De kinderen 
konden zelf een keuze maken naar 
welke tijd ze wilden “afreizen”. Zo 
kwamen o.a. de onderwerpen 
Ontdekkingsreizigers en de Eerste                      

                                      Wereldoorlog voorbij.  
 
 
 
De kinderen van groep 1-2 doken in de tijd van 
“Ridders en Kastelen”. In het speellokaal verrees 
een prachtig kasteel met een echte ophaalbrug. 
Er werd druk riddertje en jonkvrouw gespeeld met 
de kleding uit de poppenhoek en er zijn prachtige 
kastelen gebouwd en geknutseld. 
 
 
 
 
 

 
Ook de groepen 5 en 6 werkten over 
het thema “Ridders en Kastelen”.  
De excursie naar Museum Joure kon 
helaas niet doorgaan. Het was de 
bedoeling dat de kinderen in het 
museum een tijdreis gingen maken 
hoe de techniek rondom de DE koffie 
en thee, de klokken en de 
boekdrukkunst zich in de afgelopen 
eeuw heeft ontwikkeld. 
 
 

Dit museum was echter ook thuis in de huidige internettijd en zo konden de kinderen in de klas toch een kijkje in het 
museum nemen door middel van een videotour, Daarna konden de kinderen op school in circuitvorm bezig met o.a. 
koperpoetsen, naamstempels maken en koffie malen met een ouderwetse koffiemolen. 
 
 

 
 

 
 
In groep 3 is in de klas een tijdmachine gebouwd. In deze tijdmachine konden de 
kinderen naar verschillende tijden reizen en zelfs naar de tijd van de dinosaurussen. 
Met deze machine lukte het zelfs om naar de toekomst te reizen en zo ontstonden er 
talrijke verhalen. 
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Vervolg Kinderboekenweek En Toen?     

 
In groep 4 werd volop voorgelezen uit het boek “De Gorgels” van Jochem Myjer en er zijn mooie Gorgels geknutseld. 
Wist u dat er in de boekenserie van de “De Gorgels” nu ook het boek “De Gorgels, En toen? Ontdek je eigen 
geschiedenis” is uitgekomen? Daarin kunnen de kinderen in een soort van doe-boek op zoek naar hun eigen voorouders. 
 

Eerste gedeelte  oud papier schema  (Zie verder het schema dat u voor de vakantie hebt ontvangen.) 
 

  Datum:                  Tractorchauffeur:             Chauffeur auto                 Sjouwers: 
                                                                      met aanhanger: 
 
Zat. 31 okt. Jouwert Wagenaar   Sietse de Vries   Fam. D. Boonstra 
     Fam. L. Bosch, Ald Hôf 

     Fam. T. Schippers 
     Fam. Y. Smink 
    
Zat. 12 dec. Peter Kroese Elmer Bijma Fam. D. de Vries, Dobbe 

Fam. Damian Miloch 
Fam. Polet 
Fam. J. Schram 
Fam. J. Bakker 

    
Zat. 23 jan. Alex de Wolff Michiel Jorna Fam. T. van Loon 

Fam. P. Bosch, de Dobbe 
Bonny Brinksma, Kimswerd 
Fam. R. Visser, Kaatsplein 
Fam. S. Bruinsma, Koekoekslân 

 
Open dagen, informatieavonden en doedagen voortgezet onderwijs 2020-2021 
 

Het duurt nog even, maar toch komt voor de kinderen uit groep 8 het voortgezet onderwijs steeds dichterbij. In de 
periode februari/maart komt de basisschool met een definitief schooladvies en voor 1 april kiezen de kinderen tezamen 
met hun ouders voor welke school voor voortgezet onderwijs er gekozen wordt. Over hoe dit alles in zijn werk gaat, 
ontvangen de ouders en kinderen van groep 8 nog nader bericht. 
Veel scholen voor voortgezet onderwijs organiseren in de periode oktober-februari doe-middagen voor de kinderen  
zelf en inloop- en informatieavonden voor ouders en hun kinderen. 
Grote informatieavonden zullen er voorlopig niet georganiseerd worden. In welke vorm de informatieavonden voor 
ouders/verzorgers in deze coronatijd wel plaats zullen vinden volgt vanuit het voortgezet onderwijs nog informatie.             
De doe-middagen en de inloopavonden die al bekend zijn, zetten wij hieronder alvast voor u  en uw kind op een rijtje. 
Opgave doe-middagen Maritieme Academie kan via hun website. Info opgave AMS volgt nog. 
 

Vrijdag 23 oktober Doe-middag Maritieme Academie Harlingen 15.00-17.00 uur 

Vrijdag 20 november Doe-middag Maritieme Academie Harlingen 15.00-17.00 uur 

Dinsdag 24 november Doe-middag Anna Maria van Schurman Franeker 13.00-15.30 uur 

Maandag 30 november  Inloopavond Maritieme Academie Harlingen 18.00-21.00 uur 

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 
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Agenda 

          

           
 
                                                                                          Met vriendelijke groet, 

Team ontmoetingsschool De Oanrin 
 

 
 

Ma. 12 oktober t/m  vr. 16 oktober Herfstvakantie 

Di. 13  oktober Schoolzaalkaatskampioenschap in de sporthal Makkum zonder 
publiek. Per partuur één begeleider. 

Ma. 19 oktober Weer naar school 

Ma. 19 oktober Schoolbieb 

Di. 20 oktober Algemene Ouderavond door OR VERVALT. Nader bericht volgt via de 
OR. 

Zat. 31 oktober Oud papier 

Ma. 2 november Schoolbieb 

Woe. 11 november Sint Maarten o.v.b. 

Ma. 16 november Schoolbieb 

In de week van 16 november 10-minuten gesprekken in aangepaste vorm. Nader bericht volgt. 

Zat. 21 nov. O.v.b. aankomst Sinterklaas in Arum 

Do. 26 november O.v.b. GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra in 
aangepaste vorm. 

30 november Schoolbieb 

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

Zat. 5 december Pakjesavond 

Zat. 12 december Oud papier 

Ma. 14 december Schoolbieb 

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

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. 

  

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