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Voorwoord 
Eindelijk kon er weer een kijkmiddag voor ouders/verzorgers georganiseerd worden  
en daar is volop gebruik van gemaakt. Leuk ook om te zien hoe kinderen hun ouders  
een rondleiding gaven in hun klas, of daar nog even lekker gingen spelen. 
De herfst is nu officieel aangebroken en qua weer kunnen we dat nu ook merken.  
Gelukkig schijnt er af en toe ook een vrolijk zonnetje en ook in figuurlijke zin hebben we zonnig 
nieuws. Dit leest u bij het kopje “nieuwbouw school” .  

 

Mededelingen en nieuwsflitsen 

• I.v.m. de studiedag zijn alle scholen van “de Greiden” op maandag 3 oktober gesloten. De kinderen 
hebben deze dag vrij. 

• De meeste rapporten zijn weer ingeleverd op school. Hebt u nog een rapport thuis, dan deze graag volgende 
week inleveren, zodat de rapportenverzameling op school weer compleet is. 

• Naast de twee genoemde stagiairs in de nieuwsbrief van augustus, kunnen we nu ook Chrissy Wouda begroeten 
als stagiair onderwijsassistent. Zij is eerstejaars en zij zal vanaf eind september één dag per week stage lopen op 
de onderbouwlocatie en vanaf november komt daar nog een tweede dag bij.  

 

Dierendag 
 

4 oktober Dierendag: 
Op dinsdag 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 andere omstandigheden, dan gaat de inloop van 
dieren op het schoolplein niet door. Dit wordt dan maandagavond 3 oktober op de mail gezet. 

 

➢ Op woensdag 5 oktober komt de Dierenambulance bij ons op school in het kader van het 
thema van de Kinderboekenweek GI-GA-Groen. Op het plein van de onderbouw staat op 
dinsdag 4 oktober een giftenbus voor een geheel vrijwillige bijdrage voor deze 
Dierenambulance. 

http://www.deoanrin.degreiden.nl/
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Nieuwbouw De Oanrin 
 

 

• Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Bolsward gaat de nieuwe school 
bouwen.  

• Onze toekomstige nieuwe buurman, installatiebedrijf Lukkes, verzorgt het 
installatiewerk. 

• Voordat de echte bouw begint richt Dijkstra Draisma de bouwplaats in, 
worden er bouwhekken rond het perceel geplaatst en wordt ook de 
fundering uitgegraven. 

• Voordat de bouw begint wordt er eerst ook nog onderzocht of er 
archeologisch waardevolle sporen in de grond zitten. Dit gebeurt door 
twee sleuven van 1,5 meter te graven. 

• Eind oktober (week 43) wordt begonnen met het aanbrengen van de 
mortelschroefpalen. Dit geeft minder (trillings-) overlast dan het heien 
van prefab betonpalen. 

• Planning is dat de school in januari 2024 opengaat. 

• Zie verder ook de herfsteditie van de Skille, die binnenkort verschijnt. 

• De komende tijd is ook de pleincommissie met DonkerGroen en het team samen met het architectenbureau 
Wijbenga-Tromp bezig met inrichtingsplannen van het schoolplein en de school (kleuren, enz.)                                 

 
Kinderpostzegelactie 

 
Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2022 wil Kinderpostzegels 
kinderen die dat nodig hebben wind mee geven. Sommige kinderen 
kunnen zich door persoonlijke omstandigheden moeilijk concentreren, of 
hebben weinig zelfvertrouwen. Hierdoor lukt het ze niet om het beste uit 
zichzelf te halen. Kinderpostzegels helpt deze kinderen bijvoorbeeld met 
individuele coaching of een training voor meer zelfvertrouwen en motivatie. 
 
 

De Kinderpostzegelactie door de kinderen uit de groepen 7 en 8 start op woensdag 28 september a.s.                      
Er wordt dit jaar gewerkt met een QR-code. 
 
Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen 

• Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek met als thema GI-Ga-Groen. 

• Alle kinderen mogen deze dag met iets groens op school komen. Een groene  
          jas, een groene sjaal, groene veters, groene oorbellen, groene sokken enz.  
          Een groene knuffel meenemen naar school is ook prima. 

• De Kinderboekenweek gaat op deze woensdag van start met de komst van  
          de Dierenambulance op school. Alle groepen gaan een kijkje nemen in deze  
          speciale ambulance. 

• Op dinsdag 4 oktober staat er voor deze Dierenambulance een giftenbus op  
           het plein van de onderbouw voor een geheel vrijwillige bijdrage. 

• Op de onderbouw zal Gi-Ga-Groen met name staan in het teken van “Jungle”. 
 
Parro en 10-minutengesprekken 

 

Wij gaan dit jaar met Parro werken (communicatieapp met ouders met vele 
nieuwe mogelijkheden, zie ook eerder verstrekte informatiebrief). Via Parro 
wordt u vanaf dit schooljaar ook uitgenodigd voor de 10-minutengesprekken. 
Deze zullen overdag plaatsvinden. U kunt dan zelf via Parro intekenen voor 
een bepaalde dag en op welk tijdstip. In het overzicht ziet u meteen welke 
middagen en tijdstippen er beschikbaar zijn. 
 
 

 

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.  
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.  
 

Agenda 

 
                                                  

Met vriendelijke groet, 
Team ontmoetingsschool De Oanrin 

 
 

Woe. 28 september Start Kinderpostzegelactie 2022 door de groepen 7 en 8 

Do. 29 september TechnoLab Sneek 9.30-11.30 uur  groep 7 en 8 

Ma. 3 oktober Studiedag De Greiden, leerlingen vrij 

Di. 4 oktober Dierendag, instuif voor huisdieren op het plein van onderbouw.              
Zie ook deze nieuwsbrief. 

Woe. 5 oktober t/m zo. 16 oktober Kinderboekenweek Thema GI-GA-GROEN     Zie ook deze nieuwsbrief. 

Woe. 5 oktober GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra 

Ma. 10 oktober Schoolbieb  (aangepaste datum i.v.m. studiedag en herfstvakantie) 

Woe. 12 oktober O.v.b. Straatvoetbaltoernooi Bolsward groep 6 t/m 8 (nader bericht volgt) 

Ma. 17 oktober t/m  vr. 21  oktober Herfstvakantie 

Di. 18  oktober Schoolzaalkaatskampioenschap Makkum 

Ma. 24 oktober Weer naar school 

Do. 27 oktober Algemene Ouderavond van De Oanrin   (nader bericht volgt.) 

Ma. 31 oktober MR-vergadering 19.00 uur 

november 10-minutengesprekken op verzoek (Zie ook deze nieuwsbrief en nader 
bericht volgt.) 

Vr. 11 november Sint Maarten 

Zat. 12 november Landelijke intocht Sinterklaas in Hellevoetsluis 

Zat. 19 november Intocht Sinterklaas in Arum 

Do. 24 november Mearke (Sprookje) Winsum “De Grutte Showman” groep 5-6                     
Aanvang 9.30 uur 

Do. 24 november GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra 

Vr. 25 november Mearke (Sprookje) Winsum “De Grutte Showman” groep 7 en groep 8                     
Aanvang 9.30 uur 

Vr. 2 december ’s Ochtends Sinterklaasfeest 
Gr. 1 t/m 4 Sint, gr. 5 t/m 8 met surprises. Nader bericht volgt. 

Ma. 5 december Pakjesavond 

Woe. 7 december Team cursus Kanjertraining, leerlingen vrij 
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