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Voorwoord 

Wat was het maandag 8 juni fijn om alle kinderen weer tegelijkertijd in de klas te begroeten en wat was het voor de 
kinderen leuk om iedereen weer te zien en met een groter groepje op het schoolplein met elkaar te kunnen spelen.  
Voor u als ouder/verzorger zal het waarschijnlijk ook weer meer structuur geven nu alle kinderen weer dagelijks naar 
school gaan en u niet meer op het schema hoeft te kijken.  
Voor ouders die ook kinderen op het voortgezet onderwijs hebben, blijft het echter nog een heel ander verhaal. 
Kinderen gaan op het voortgezet onderwijs op dit moment wekelijks maar één of een paar uurtjes naar school en de 

overige lessen worden thuis gevolgd en gemaakt.  
Ook de schoolverlaters van De Oanrin zullen op het voortgezet onderwijs , ook na de zomervakantie, nog te maken 
krijgen met allerhande coronamaatregelen. Waar de 17 schoolverlaters naar toegaan, leest u in deze nieuwsbrief.  
 
Korte nieuwsflitsen: 

• De baby’s van de Arumer “babyboom” van vier jaar geleden groeien nu op tot kleuters. In de nieuwsbrief van 

mei konden we twee nieuwe kleuters begroeten in groep 1. Nu zijn weer drie nieuwe kleuters groep 1 
binnengestapt: Anna Bruinsma, zusje van Jan (gr.3), Jort Koopmans, broertje van Demi (gr.3) en Milan Staal, 
broertje van Jesse Staal (gr.5). Ook vier jaar worden deze week: Elise Akkerman (zusje van Roan en Elmar), 
Ninke Louwsma, zusje van Jurre Louwsma (gr. 3) en Jort Nadema, broertje van Jeen (gr. 3). We heten jullie 
allemaal van harte welkom op De Oanrin! 

         

In deze nieuwsbrief vindt u verder terug: 

• Vakantieregeling 2020-2021 

• Formatie 2020-2021 

• Nieuws over de schoolbieb 

• Info laatste schooldag en afscheid groep 8 
 

• Aan het eind van dit schooljaar ontvangt u het jaarlijkse informatieboekje. Hierin vindt u ook de voorlopige 
jaarplanning terug.  

 
 

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 langskomen. Linda of Romy van Kids First staan u graag 
te woord. 
 

Laatste gedeelte van het oud papier schema   
Voor het schooljaar 2020-2021 wordt een nieuw schema opgesteld. Dit ontvangt u vóór de zomervakantie. 
 

Het oud papier zal de laatste keer voor de zomervakantie weer huis-aan-huis opgehaald worden. 

 
Datum:             Tractorchauffeur:         Chauffeur auto                    Sjouwers: 
                                                                met aanhanger: 
 

Zat. 27 juni Johan Visbeek Richard Feenstra Fam. V. de Boer, Monnikeweg 

   Fam. A. Koopmans, Tille 

   Fam. J. Kuipers/ M. Bijlsma 

   Fam. A. Kramer Is verhuisd. 

   Fam. A. Tolsma, Baarderbuorren 

 
 
 

http://www.deoanrin-arum.nl/
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Laatste schooldag 2 juli 2020 
 

Op donderdag 2 juli is de laatste schooldag. Binnen de adviezen van het RIVM gaan we er voor de kinderen een 
feestelijke dag van maken. 
 

Programma laatste schooldag: 
 

Kinderen komen op de gebruikelijke tijd op school. 
8.30 uur: Groep 8 fiets langs de bovenbouwlocatie en daarna langs de onderbouwlocatie om alle kinderen gedag te  
                zwaaien en uitgezwaaid te worden door alle kinderen uit de groepen 1 t/m 7. 
                Daarna fiets groep 8, o.l.v. hun leerkrachten, via de van Camminghaweg door richting Slachtehiem. 
                Vanaf de brug tot aan de bietenopslag kan groep 8 uitgezwaaid worden door ouders en andere  

                belangstellenden en supporters.  
                Groep 8 wacht op Slachtehiem een spetterend programma. Hierover hebben zij reeds een speciale  
                uitnodiging ontvangen. 
 

                 De groepen 1 t/m 7 vieren de laatste schooldag in eigen groep met “open podium” en/of spelletjes. 

                 Kinderen hoeven voor deze dag geen eten en drinken mee te nemen. 
                 Kinderen die het leuk vinden mogen deze laatste schooldag verkleed op school komen. 
 

12.00 uur: De kinderen uit groep 1 t/m 7 komen uit school. Voor deze groepen begint om 12.00 uur  de  
                 zomervakantie. 
 

Veel kinderen nemen in de laatste schoolweek vaak een klein cadeautje mee voor de eigen leerkracht. 
Dit jaar zijn we heel blij dat we met alle kinderen de laatste schooldag kunnen vieren, maar we willen u verzoeken 
om leerkrachten geen cadeautje te geven. Wilt u toch iets doen? Een kaartje in de brievenbussen in school kan wel 
en is voor de leerkracht ook een leuk gebaar. 
 

12.45 uur:   Na afloop van de feestelijke laatste schooldag voor groep 8 op Slachtehiem vindt aansluitend  
                   daar ook het afscheid plaats van de schoolverlaters. Ook hierover heeft groep 8 al bericht ontvangen. 
                   De ouders van deze leerlingen zijn van harte welkom om, op gepaste afstand van elkaar, bij dit speciale  

                   moment aanwezig te zijn. 
+13.15 uur: Kinderen fietsen met hun ouders of andere volwassene terug naar Arum. Kinderen waarbij dit niet  
                   mogelijk is fietsen met meester Jacob en juf Manda terug naar Arum. 
 
 
Groep 8 vliegt uit richting……….. 

De laatste schooldag op donderdag 2 juli is voor groep 8 de allerlaatste schooldag op 
ontmoetingsschool De Oanrin. Een bijzonder moment waar groep 8 al een speciale 
uitnodiging voor heeft ontvangen. 
  

De laatste schoolmaanden zijn door het coronavirus heel anders verlopen, dan we 
begin dit schooljaar en zelfs in februari nog in gedachten hadden en dat blijft nog 
steeds wennen en schakelen. 
Op het voortgezet onderwijs zal de strijd tegen het virus ook in het nieuwe schooljaar 
nog steeds aanpassingen vragen.  

 

Groep 8 vliegt uit richting: 
AMS in Franeker: Jelte Hendriks en Maik v/d Lee 
Bogerman Sneek: Siep Tolsma 
Maritieme Academie Harlingen: Mike Hoekstra 
Marne college Bolsward: Elmar Akkerman, Jan Friso Anema, Jurre Bosch, Dennis Hijlkema, Naomi Koopmans en 
Sander Kuipers 

Nordwin College Sneek: Andrys de Vries 
RSG Simon Vestdijk Harlingen: Jorrit Bosch, Niek Bijma, Marije Brinksma, Marisa Feenstra, Shania v/d Schaaf en 
Doutzen Walstra 

http://www.deoanrin.degreiden.nl/
mailto:oanrin@degreiden.nl
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Formatie 2020-2021 
 

Hieronder vindt u het schema van de leerkrachtverdeling over de groepen voor komend schooljaar.  
Eind dit schooljaar neemt meester Jacob Stuiver afscheid van onze school, al blijft hij één dag werkzaam voor de 
Greiden. Meester Jacob is in mei benoemd als directeur aan de school in Marsum.  
 

Op de onderbouwlocatie zijn qua groepenverdeling geen wijzigingen t.o.v. dit schooljaar.  
De combigroep 3/4 is wederom een groot gedeelte van de week gesplitst. (woensdag t/m vrijdag)  
Op maandag en dinsdag wordt deze combigroep naast de leerkracht ondersteund door onderwijsassistente 
Marjolein Willekes. 

De groepen 5 en 6 zijn een deel van de week gesplitst. Op woensdag t/m vrijdag vormen zij de combigroep 5/6. 
Dit schooljaar werken we met twee combigroepen 7/8: groep 7/8A en groep 7/8B. Groepsdynamiek, samenstelling 
jongens en meisjes en evenredige verdeling van het aantal leerlingen over de groepen spelen hierbij een rol.  
De ouders van groep 7/8A en 7/8B krijgen de groepsindeling via de mail.  
In groep 7/8A komt u een nieuwe naam tegen, al zullen veel ouders deze naam herkennen. Tjalie Houtsma, werkt op 
donderdag en vrijdag in groep 7/8A. Tjalie heeft op De Oanrin stage gelopen en ook haar LIO-stage gedaan en 

afgerond. Op dit moment is ze als leerkracht een aantal dagen werkzaam op de Bonkelder in Witmarsum en daar 
komen dus volgend schooljaar twee dagen bij op onze school. Welkom in het team van De Oanrin Tjalie! 
 

   maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

Groep 1 Immy  Immy  Immy Riny Riny (ochtend)  

Groep 

2 

Immy Immy Immy Riny Riny 

(ochtend)  

Groep 

3 

Marja  Marja  Marja  Marja  Marja 

(ochtend)  

Groep 

4 

Marja Marja Hennie Hennie Hennie 

(ochtend) 

Groep 

5 

Rens Rens Hinke Hinke Rens 

Groep 

6 

Hinke Hinke Hinke Hinke Rens 

Groep 

7 / 8 A 

Manda Manda Manda Irene/Tjalie Tjalie 

Groep 

7 / 8 B 

Irene Irene Jetty Jetty Jetty 

  Gerda i.b.   Gerda i.b.      Manda:  

locatiecoördinatie. 

 

 
Vakantieregeling 2020-2021 

Herfstvakantie Maandag 12 oktober     t/m   vrijdag 16 oktober 2020 

Kerstvakantie Maandag 21 december t/m   vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie Maandag 22 februari     t/m   vrijdag 26 februari 2021 

Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag 2 april                t/m   maandag 5 april 2021 

Koningsdag Dinsdag 27 april 2020   (Is dit jaar “losse” vrije dag) 

Meivakantie incl. Hemelvaart Maandag 3 mei              t/m   vrijdag 14 mei 2021  (= twee weken) 

Pinksterweekend Maandag 24 mei 2021 

Planningsdag team, leerlingen vrij Maandag 21 juni 2021 

Zomervakantie Maandag 12 juli             t/m     vrijdag 20 augustus 2021 

 

http://www.deoanrin.degreiden.nl/
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Schoolbieb 

Evenals de gewone bibliotheken is ook de schoolbieb lange tijd gesloten geweest.  
Voor de zomervakantie willen we de uitleen weer gaan opstarten. Dit gebeurt als volgt:  
 

• In de week van maandag 22 juni graag de biebboeken van school, die nog thuis   
    liggen, op school inleveren in een tas. 

• In de laatste schoolweek zoeken alle kinderen uit de groepen 1 t/m 7 drie boeken       
   uit voor in de zomervakantie. Deze boeken worden dan na de zomervakantie weer  
   ingeleverd op school.  

                              
                               Veel leesplezier toegewenst! 
 
 

VakantieBieb 
In de VakantieBieb-app vind je een leuk en gratis 
leespakket voor het hele gezin.   
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna 
niet lezen, vallen maar liefst 1 á 2 AVI-niveaus 

terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. 
Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk en dat 
kan ook digitaal met de VakantieBieb-app.  
Dit jaar gaat de VakantieBieb op 1 juli van start.  
 

De app bevat onder andere een leuke selectie leesboeken én luisterboeken en is te downloaden op tablet of mobiel.            
De app is vanaf 1 juli gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. Meer informatie vindt u 
binnenkort op www.vakantiebieb.nl. Na het downloaden is er geen internetverbinding meer nodig. 
 

Agenda  
 

 
                                                                    Met vriendelijke groet, 
                                                    Team ontmoetingsschool De Oanrin, Arum 

 
 
 
 

Zon. 21 juni Vaderdag 

In de week van 22 juni Biebboeken op school inleveren 

Woe. 24 juni GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur 

Zat. 27 juni Oud papier 

In de week van 29 juni Kinderen uit de groepen 1 t/m 7 nemen 3 biebboeken mee naar 
huis. 

Woe. 1 juli Rapporten mee 

Do. 2 juli Laatste schooldag en afscheid van groep 8. 

  

 Het informatieboekje met korte info’s en ook de jaarplanning voor 

het schooljaar 2020-2021 (data zover die dan bekend zijn) 
verschijnt in de laatste schoolweek. 

  

Ma. 17 augustus Eerste schooldag schooljaar 2020-2021 

http://www.deoanrin.degreiden.nl/
mailto:oanrin@degreiden.nl
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