Nieuwsbrief
september 2021
Ontmoetingsschool Arum
Mededelingen en nieuwsflitsen
•
In september/oktober doen we als school mee aan de bloembollenactie “Mijn school in bloei”. De opbrengst van
deze actie is bestemd voor de inrichting van de nieuwe school. Zaken zoals inrichting schoolplein, aankleding
hal enz. moet de school grotendeels zelf financieren. Dit schooljaar, maar ook daarna, zullen we daarom een
aantal acties organiseren voor extra inkomsten. “Mijn school in bloei” is de eerste actie. Half november worden
de bestellingen door de kinderen rondgebracht. Bestellijsten graag voor of op donderdag 7 oktober op
school weer inleveren.
•
Er zijn al veel rapporten ingeleverd. Heeft u van uw kind(een) nog een rapport thuis liggen, dan deze graag op
school inleveren.
•
In deze nieuwsbrief vindt u ook informatie terug over Dierendag op maandag 4 oktober en de start van
de Kinderboekenweek op woensdag 6 oktober.
•
De Oanrin is begin dit schooljaar gestart met Klasbord. In een beschermde omgeving kunt u berichten en foto’s
zien van de groep(en) van uw kind(eren). Als ouder/verzorger heeft u hiervoor een code ontvangen.
•
De jeugd EHBO lessen voor de kinderen uit de groepen 7 en 8 zijn begonnen. De lessen worden gegeven door
juf Klazien van der Veen uit Arum, die bij deze grote groepen wordt bijgestaan door de leerkrachten. In de
lessen komen zowel de theorie als ook de praktijk aan bod.
•

Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u de meest actuele agenda terug.

Schoolbibliotheek
Om de twee weken kunnen de kinderen van De Oanrin boeken ruilen op school.
Er kunnen per keer twee of drie 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.
Eerst komende biebmoment is op maandag 11 oktober.
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.
Nieuwbouw school
De Oanrin heeft vanuit het team een pleincommissie opgericht. Deze commissie is
bezig met het maken van plannen voor de inrichting van het nieuwe schoolplein.
Vanaf half oktober tot eind november, kunt u het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning bekijken. Meer info hierover vindt u binnenkort terug in het
Arumer dorpskrantje “De Skille”.
Dit najaar kiest de gemeente de aannemer. In november haalt firma Van der Wal de loods weg. Begin volgend jaar
verleent de gemeenteraad waarschijnlijk de vergunning en dan kan de aannemer in maart aan de slag. Als de
zaken normaal verlopen duurt de bouw tussen de 9 en 12 maanden.
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Ontmoetingsschool Arum
Dierendag

-4 oktober Dierendag:
Op maandag 4 oktober is het Werelddierendag. Onder
voorbehoud van het weer mogen (het is geen moeten) de
kinderen een huisdier mee naar school nemen, als dit voor het
huisdier zelf ook leuk is.
Alle kinderen van onderbouw en bovenbouw van De Oanrin verzamelen zich deze dag met of
zonder huisdier op het schoolplein van de onderbouwlocatie aan de Schoolsingel 20. Zo
hoeven de dieren niet van de ene naar de andere locatie gebracht te worden.
8.30-8.50 uur: Op het plein van de onderbouw mogen de kinderen van zowel de onderbouw
als de bovenbouw hun huisdier aan elkaar showen.
Afspraken:
•
Honden aan de lijn
•
Katten blijven in hun kattenmand
•
Overige dieren blijven ook in hun bak/hok
8.50 uur: De huisdieren worden door ouders/verzorgers enz. weer opgehaald.
De kinderen van de bovenbouw gaan o.l.v. de leerkrachten terug naar hun eigen locatie.
De kinderen van de bovenbouwlocatie die deze dag op de fiets komen, kunnen de fiets eerst wel op
de bovenbouwlocatie neerzetten. Als ze rechtstreeks naar de onderbouwlocatie gaan, dan mogen de
fietsen voor school tegen de buitenkant van het muurtje gezet worden, zodat we het plein vrijhouden
voor de dieren en hun baasjes.
Bij slecht weer op 4 oktober, of er zijn anderen omstandigheden, dan gaat de inloop van dieren op het
schoolplein niet door. Dit wordt dan zondagavond 3 oktober op de mail gezet.
Feestelijke opening Kinderboekenweek op donderdag 6 oktober
De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van “Worden wat je wil”.
Worden, worden wat je wil
Waarmee maak jij ’t verschil?
Zoveel dingen die je later kunt doen
Vanaf nu tot aan je pensioen
Jij kan worden, worden wat je wil
Waarmee maak jij ’t verschil?
Wat vind je leuk en
Wat is jou talent?
Je bent echt iets geworden
Als je bent wie je bent.

We gaan deze Kinderboekenweek met als thema “Worden wat je wil” feestelijk openen op
woensdag 6 oktober.
Alle kinderen mogen deze dag verkleed in een beroep op school komen!
En bij beroepen denken we heel erg breed. Enkele voorbeelden ter inspiratie: duiker, astronaut, sportvrouw,
sportman, maar we kunnen ook denken aan filmsterren en dan komt Spiderman, Spiderwoman in beeld. Koning of
koningin enz. past natuurlijk ook bij dit thema. Maar er kan bij dit thema ook gedacht worden aan een tekenaar,
professor, kunstenares, detective, clown, trendspotter, museumdirecteur, kapper, timmerman, uitvinder, enz.
Verdere invulling van de Kinderboekenweek vindt verder plaats per bouw.
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Kinderpostzegels
Op woensdag 29 september start de Kinderpostzegelactie. De kinderen uit de
groepen 7 en 8 gaan deze dag (en de dagen daarna) hiervoor weer op pad.
De kinderen hebben reeds een info mee naar huis gekregen en op school wordt
uitleg gegeven over deze jaarlijkse actie.
Graag voor woensdag 6 oktober de Verkoopboxen met bestellijsten weer op
school inleveren.

Agenda
September/oktober

Tulpenbollenactie van de Oanrin: Mijn school in bloei.
Bestelformulieren graag voor of op donderdag 7 oktober weer
inleveren op school.

Woe. 29 september

Start Kinderpostzegelactie 2021 door de groepen 7 en 8

Ma. 4 oktober

Dierendag (Zie info in deze nieuwsbrief)

Woe. 6 oktober

GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra

Woe. 6 okt. t/m 17 oktober

Kinderboekenweek met als thema “Worden wat je wil”

Do. 7 oktober

Gastles GroenDoen over: Energie voor groep 7 en groep 8

Ma. 11 oktober

U.f.b. Musikal Master Gysbert III foar de groepen 5 oantemei 8
9.30 oere Koarnbeurs Frjentsjer.
We hawwe hjirfoar in soad sjauffeurs nedich. Neier berjocht folget.
Voor deze voorstelling hebben we veel chauffeurs nodig. Nader
bericht volgt.

Ma. 11 oktober

Schoolbieb

Ma. 18 oktober t/m vr. 22 oktober

Herfstvakantie

Di. 19 oktober

Schoolzaalkaatskampioenschap. Nader bericht volgt.

Ma. 25 oktober

Weer naar school

Ma. 25 oktober

Schoolbieb

Ma. 25 oktober

MR vergadering 19.30 uur

Oktober

O.v.b. Algemene Ouderavond
Nader bericht volgt.

Do. 11 november

Sint Maarten

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
Zie voor overige data het informatieboekje dat u voor de
zomervakantie per mail hebt ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Team ontmoetingsschool De Oanrin
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