Nieuwsbrief
februari 2020
Ontmoetingsschool Arum
Voorwoord
Na wel een heel lange herfstperiode, want echt winterweer hebben we nog niet gehad, komt de voorjaarsvakantie
eraan. De madeliefjes en de goudsbloemen hoeven daarvoor niet uit de startblokken. Die hebben de gehele “winter”
doorgebloeid.
Nu hopen dat we allemaal weer wat kleur op de wangen krijgen, want vanaf januari hadden we wel een piek in het
aantal zieke leerlingen.
Voor de voorjaarsvakantie nemen we afscheid van Jildou (gr. 1), Jurjen (gr. 3) en Jetse (gr. 6) Visser. Zij gaan
verhuizen. We wensen jullie een heel fijne tijd in Makkum toe!
Na al even kennisgemaakt te hebben komt Jelmer Teppema na de voorjaarsvakantie in groep 7. Hij is met zijn
familie in Arum komen wonen.
Nieuwsflits:

De websites van de Greiden zijn vernieuwd. De website van ontmoetingsschool De Oanrin is nu te vinden
onder: www.deoanrin.degreiden.nl

Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u een bijgewerkte agenda t/m de meivakantie terug.
Totale opbrengst Kerstmarkt
Voor de kerstvakantie konden we al een heel mooie
opbrengst voor KiKa bekend maken. De inhoud van de
verzegelde collectebus moest toen echter door KiKa zelf nog
geteld worden.
De totale opbrengst van de kerstmarkt voor KiKa werd
€1054,52! Dit bedrag werd op donderdag 23 januari
symbolisch overhandigd aan de vrijwilligster van KiKa.
Bij de onderbouw werd dit in bijzijn van alle kinderen gedaan
door Jurre en Bouwina. Bij de bovenbouw werd de cheque, in
aanwezigheid van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8,
overhandigd door Nynke en Daniek.
Opbrengst flessenactie voor Australië
Kinderen van De Oanrin zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het
inzamelen van lege flessen en daarmee met het verzamelen van statiegeldbonnetjes voor de actie voor Australië.
Op donderdag 13 februari luidde de eindstand van De Oanrin: €149,75
Wat een mooie opbrengst!
De tv-actie Zapp Your Planet, SOS Koala, bracht in Nederland totaal €246.351,op. Hier mag het ingezamelde geld van De Oanrin nog bij opgeteld worden.
Het geld wordt door school overgemaakt. Doneren aan SOS Koala kan nog
steeds.
Excursie Elab groep 8
Half januari hebben de kinderen van groep 8 kennisgemaakt met ELab. Ging het bij
TechnoLab Bouw over houtbewerking, bij ELab stond programmeren en besturen
centraal. Er kon volop gewerkt worden met diverse robots en ook maakten de
kinderen kennis met de werking van de microbit. Er ging een wereld voor ons open en
in dit vakgebied volgen de nieuwe ontwikkelingen zich heel snel achterelkaar op.
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 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. Linda of Romy van Kids First staan u graag te woord.
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Ontmoetingsschool Arum
Help Pake & Beppe de vakantie door
Tijdens vakanties logeren kinderen vaak bij hun grootouders, of ze zijn daar een dagje op
bezoek. Het is dan leuk om samen met de kleinkinderen iets te doen. De musea en archieven in
Fryslân spelen hier elke voorjaarsvakantie op in met 'Help Pake & Beppe de vakantie door'.
Van dinsdag 18 februari t/m vrijdag 21 februari bieden culturele instellingen programma’s aan
voor jong en oud. Kinderen van 4 t/m 12 jaar hebben gratis entree op vertoon van een pake
of beppe (of papa, mama, oom, tante, buurvrouw, of andere volwassene). Volwassenen
betalen wel entree.
De flyer hebben de oudste kinderen van een gezin deze week al mee naar huis gekregen.
Zie voor meer informatie de website: www.museum.frl

Kanjertraining: Motor en benzinepomp
Motor en bezinepomp is een onderwerp dat, met name in de
middenbouw en bovenbouw, aan bod komt bij de Kanjertraining.
Waar staan de motor en bezinepomp voor?
Tijdens het werken helpen wij elkaar. Doet iemand dan vervelend en
we geven diegene aandacht, dan krijgt het vervelend lopende
motortje benzine.
Zonder die benzine kan dat motortje echter niets beginnen.
Als je geen benzine geeft dan doe je niet mee met het vervelende
gedrag. Dan ben je een kanjer.

Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Op vrijdag 14 februari is de laatste les van het Schoolschaatsen. Deze les staat in het
teken van de Elfstedentocht. Onderweg krijgen de kinderen “Koek en Zopie”.
We willen hierbij alle chauffeurs heel hartelijk bedanken die het mogelijk hebben
gemaakt om alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 naar de Leeuwarder
Elfstedenhal te vervoeren!

Ploegenachtervolging Elfstedenhal Leeuwarden

Beide schaatsteams wisten tijdens de
Ploegenachtervolging op woensdag 12 februari
de finaleronde te behalen.
Dat was al een prachtig resultaat.
Het team met Sander Kuipers, Jitse Bosch en
Jan Friso Anema werd in deze finalestrijd derde!
Het team bestaande uit Tijn Bijma, Niek Bijma
en Jurre Bosch behaalde de tweede prijs!

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!
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Ontmoetingsschool Arum
Open dagen en Doe dagen voortgezet onderwijs 2019-2020
Woe. 26 februari

Extra Open Huis AMS Franeker

Dinsdag 3 maart

Extra inloopmoment csg Bogerman sneek voor leerlingen groep 8 en hun ouders.

Gedeelte van oud papier schema (Zie verder het schema dat u voor de zomervakantie hebt ontvangen.)
Datum:

Tractorchauffeur:

Chauffeur auto
met aanhanger:

Sjouwers:

Zat. 29 febr.

Elmer Nadema

Nieki v/d Vries

Fam. J. de Vries, van Camminghaweg
Fam. R. Rinia
Fam. D. van Eijk
Fam. S. Bosch, Koekoekslân
Fam. H. Buma

Zat. 4 apr.

Anno v/d Veen

Hessel Hijlkema

Fam. A. Kuyt
Fam. G. Akkerman
Fam. K. Bloemsma/ T. Louwsma
Fam. K. Koopmans, Schoolstraat

Zat. 16 mei

Bonne Dijkstra

Rudolf Wijbenga

Fam. H. Dunnewind
Fam. E. Douna
Fam. A. Ozinga
Fam. H. Visser, van Camminghaweg
Is verhuisd.
Fam. E. Walstra

Agenda
Februari/maart

Eindgesprekken groep 8, advies voortgezet onderwijs op basis van
de Plaatsingswijzer voortgezet onderwijs.
Ouders/verzorgers van groep 8 hebben hierover al een info
ontvangen.

Vr. 14 februari

Les 5 Schoolschaatsen groep 5 t/m 8 Leeuwarden (met
Elfstedentocht)

Ma. 17 februari t/m vrijdag 21 februari

Voorjaarsvakantie

Ma. 24 februari

Aansluitend op voorjaarsvakantie: Leerlingen vrij.
Team heeft leerlingbespreking.

Zat. 29 februari

Oud papier

Ma. 2 maart

Schoolbieb

Ma. 9 maart

10-minutengesprekken groep 1 t/m 7 (Cito LOVS) ’s avonds

Di. 10 maart

10-minutengesprekken groep 1 t/m 6 (Cito LOVS) ’s avonds

Vr. 13 maart

Rapporten mee

Ma. 16 maart

Schoolbieb

Ma. 16 maart

MR-vergadering 19.30 uur
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Ontmoetingsschool Arum
Agenda vervolg
Do. 19 maart

GMR-vergadering De Greiden gezamenlijk met IB-SWF 20.00 uur

Ma. 23 maart

Gastles gr. 7-8 Week van het Geld door Jeanette de Haan

Woe. 25 maart

Nationale Rekendag groep 1-8

Do. 26 maart

Schoolarts voor groep 2. U ontvangt hierover bericht via de GGD.

Ma. 30 maart

Schoolverpleegkundige voor groep 7 (eerste groep). U ontvangt
bericht via de GGD.

Ma. 30 maart

Schoolbieb

Di. 31 maart

Theoretisch Verkeersexamen (Regio Noord) groep 7 en 8
(Deze datum is tussentijds gewijzigd en stond eerst op 2 april.
Datum Praktisch Verkeersexamen is nog niet bekend.)

Ma. 6 april

Schoolverpleegkundige voor groep 7 (tweede groep). U ontvangt
bericht via de GGD.

Do. 9 april

Paasviering

Vr. 10 april

Goede Vrijdag, leerlingen vrij

Ma. 13 april

Tweede Paasdag

Woe. 15 april

Cito Eindtoets groep 8 (1e toetsdag)

Do. 16 april

Cito Eindtoets groep 8 (2e toetsdag)

Vr. 17 april

Landelijke Koningsspelen (Zie voor Arum bij do. 23 april)

Do. 23 april

Koningsspelen in Arum: KENINGSKEATSEN in samenwerking met
de jubilerende Arumer kaatsvereniging.

Vr. 24 april

Start meivakantie voor alle kinderen om 12.00 uur.

Ma. 27 april

Koningsdag

27 april t/m 5 mei

Meivakantie

Ma.4 mei

Dodenherdenking bij Arumer monument

Een fijne voorjaarsvakantie toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Team ontmoetingsschool De Oanrin, Arum
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