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Voorwoord 
                                                                                                                                                                                              
De zomervakantie loopt ten einde, maar de temperaturen lopen deze dagen nog weer flink op naar 
zomerse waarden. Gelukkig zal het echter niet weer hitte records regenen zoals in de maand juli.   

We hopen dat iedereen van deze zomervakantie heeft kunnen genieten.  
 
ATTENTIE:  
Stichting De Greiden is deze zomervakantie overgestapt naar een ander systeem voor 
telefoneren en ICT. 

Helaas zijn er kinderziekten en zijn beide locaties van “De Oanrin” 
telefonisch en via de mail niet bereikbaar! 
 
We weten niet hoe lang dit probleem zich blijft voordoen. We houden u op de hoogte. 
 

Voor dringende zaken kunt u telefonisch contact opnemen met Peter v/d Logt:                    
Mobiel: 06-42614809 
Mocht uw kind bijv. woensdag naar de tandarts moeten, dan kunt u uw kind een briefje 
meegeven.  
 

 

Het team van “De Oanrin” is in de afgelopen week op school bezig geweest met de voorbereidingen van het nieuwe 
schooljaar, want dat kon gelukkig wel allemaal doorgaan .Op maandagochtend 26 augustus zwaaien de schooldeuren 
op beide locaties echt weer open en hopen we iedereen weer te kunnen begroeten. 
 
 

Voor het zover is zetten we in deze eerste nieuwsbrief van 2019-2020 nog even een aantal zaken voor u op een rijtje: 
 

Korte nieuwsflitsen: 

• Direct na de zomervakantie draait Mirthe Bosch al mee bij ons op school in groep 1-2. Binnenkort wordt zij 
vier jaar. Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds stond aangekondigd start Ruben Fokkema al helemaal officieel 
in groep 1. We wensen jullie heel veel plezier toe op “De Oanrin” Ruben en Mirthe! 

• In de zomervakantie is de man van juf Jeltsje Koops overleden. Juf Jeltsje heeft jarenlang op “de Hoekstien” 
gewerkt en later ook op “De Oanrin” als invaljuf. Een afvaardiging van het team is naar de uitvaartdienst 
geweest. 

• De rapporten kunnen komende week weer op school bij de leerkracht ingeleverd worden. 

• De schoolbieb start op maandag 2 september.  

• Op de onderbouwlocatie zitten veel jonge kinderen. Op de volgende bladzijde vindt u in het kader van  
             “Veilig naar en van school”, daarom weer even het verkeerscirculatie plan, zodat we met elkaar een zo veilig      
             mogelijke verkeerssituatie rondom school creëren. 
 
BSO Kids First 

 
Op de eerste schooldag, maandag 26 augustus, start ook Kids First weer met de buitenschoolse 
opvang op de onderbouwlocatie van ontmoetingsschool “De Oanrin” aan de Schoolsingel. 
Kids First is geopend op maandag, dinsdag en 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 langs komen. Sietske of Romy van Kids First staan u 
graag te woord. 
 

 
             Z.O.Z. 
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Oud papier 

Komende week wordt huis-aan-huis een overzicht rond gebracht met de oud papier data van dit 
schooljaar, zodat iedereen weet wanneer er in Arum oud papier wordt opgehaald. Het is dit jaar een 
BLAUW jaarschema. 
Voor de zomervakantie heeft u als ouder/verzorger het nieuwe oud papier schema van de ouderraad 
ontvangen met daarop per datum de indeling qua tractorchauffeur, auto met aanhanger en sjouwers.  
Een deel van dit schema vindt u terug aan het eind van iedere nieuwsbrief. 

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.  
 
 

                Schoolbibliotheek start weer op maandag 2 september. (dit is de 2e schoolweek ;-) ) 
 
Verkeerscirculatieplan onderbouwlocatie 

In het kader van “Veilig naar en van school” hier het           
verkeers-circulatieplan voor de onderbouwlocatie.  
 
Brengen en ophalen onderbouwlocatie:  
 

* De Schoolsingel inrijden vanaf de hoofdweg   

  (Sytzamaweg) (1-richting).  

* Parkeren vóór de school, langs de stoep.  

Hierdoor hoeven de kinderen de weg en ook de parkeerplaats 
niet over te steken.  

* Na het brengen van de kinderen, de weg daarna weer 
vervolgen via Molenrak, Dobbe en Polle (circulatie).  

* Komt u vanaf het Molenrak aanrijden, dan kunt u de auto 
parkeren op het parkeerterrein aan het Krúswetter.                    
Wilt u dan het laatste stukje naar school lopen, zodat auto’s 
elkaar voor het schoolgebouw niet hoeven te passeren?  
Alvast bedankt.  

Indeling fietsenhok onderbouwlocatie: 
➢ Groep 1-2: Stallen de fiets aan de kant van het plein. 
➢ Groep 3-4: Stallen hun fietsen aan de kant van het parkeerterreintje. 
➢ Andere “voertuigen” zoals skelters graag buiten het hek naast het fietsenhok parkeren. 
 
Eerste deel  oud papier schema  (Zie verder het schema dat u voor de vakantie hebt ontvangen.) 
 

     Datum:                 Tractorchauffeur:             Chauffeur auto                 Sjouwers: 
                                                                        met aanhanger: 
 

Zat. 31 aug. Gerben Palma Ruurd Boersma Fam. S. Bakker 
   Fam. F. Brouwer 
   Fam. E. Walstra 
   Fam. J de Vries, van Camminghaweg 
    
Zat. 5 okt. Hendrik Louwsma Hessel Hijlkema Fam. L. Bosch, Ald Hôf 
   Fam. W. Fokkema, Polle 
   Fam. T. Schippers 
   Fam. R. Visser, Kaatsplein 
   Fam. Y. Smink 
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Agenda 

   
Met vriendelijke groet, 
Team ontmoetingsschool De Oanrin, Arum 

 
 
 
 
 
 

Ma. 26 augustus 1e schooldag. 

De eerste twee schoolweken  “Kanjerweken”. Deze staan in alle groepen in teken van: 
Ontmoeting, groepsvorming en vertrouwen 

Zat. 31 augustus Oud papier 

Ma. 2 september Schoolbieb 

Woe. 4 september O.v.b. Sport- en spelmiddag groep 5 t/m 8 

Ma. 16 september Schoolbieb 

Di. 17 september Kijkmiddag voor ouders op de beide locaties van 14.05-15.00 uur 
Groep 1 t/m 4 onderbouwlocatie en groep 5 t/m 8 bovenbouwlocatie 

Vr. 20 september Technics4u groep 7 en groep 8 op AMS Franeker  (9.00-11.30 uur) 
Nader bericht volgt. 

Woe. 25 september Start Kinderpostzegelactie 2019 groep 7 en 8 

Ma. 30 september Schoolbieb 

Woe. 2 oktober t/m 13 oktober Kinderboekenweek met als thema “Op reis” 

Vr. 4 oktober Dierendag 

Zat. 5 oktober Oud papier 

Ma. 7 oktober MR vergadering 19.30 uur  

Woe. 9 oktober GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur 

Ma. 14 oktober Schoolbieb 

Di. 15 oktober Algemene Ouderavond aanvang 20.00 uur. Nader bericht volgt. 

Woe. 16 oktober Cursusdag Kanjertraining team. Leerlingen vrij. 

Ma. 21 oktober t/m  vr. 25 oktober Herfstvakantie 

Di. 22  oktober Schoolzaalkaatskampioenschap in de sporthal Makkum 

Ma. 28 oktober Schoolbieb 

Di. 29 oktober Studiedag De Greiden. Leerlingen vrij. 

Do. 31 oktober Excursie Kees de Koolmees expeditie groep 1 en 2 
Baarderbuorrenbosk 

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