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Voorwoord 
 

Wat was het de afgelopen weken stil 
op de pleinen van De Oanrin.  

 

Gelukkig konden, na een lange 
periode van “thuiswerk”,  

op maandag 11 mei en dinsdag      
12 mei de vlaggen, gekregen van de 

schoolverlaters van vorig jaar,  
in top om zo iedereen  
weer welkom te heten. 

 
 

Zoals het nu lijkt, afhankelijk van de resultaten van het lopende onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus 
door basisschoolleerlingen, mogen alle leerlingen op maandag 8 juni weer volledig naar school. 
Hier zullen nog wel voorwaarden aan verbonden zijn. Hierover heeft het kabinet nog overleg met de onderwijssector. 
Van Peter v/d Logt heeft u hierover al een schrijven ontvangen. Zodra wij meer informatie ontvangen wordt u 
hierover geïnformeerd. 
 

Nieuwsflits: 

• Na de voorjaarsvakantie kwam de 4-jarige Jeljer Bakker officieel bij ons op school in groep 1. Hidde Heslinga is 
deze week gestart in groep 1. Na de meivakantie konden we Jesse Staal begroeten in groep 5. Hij is met zijn 
familie vanuit Lelystad in Arum komen wonen. 

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

• Mochten uw adres-, mail- en/of telefoongegevens veranderd zijn, zou u deze dan door willen geven aan school? 
Dan kunnen de gegevens in de schooladministratie aangepast worden. 

 

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. 
 

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

 
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/
mailto:oanrin@degreiden.nl
http://www.deoanrin.degreiden.nl/
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Bij het ophalen van het thuiswerk begin april                              Ook de ouders werden niet vergeten. Voor de 
ontvingen de kinderen een lekkere traktatie                                meivakantie ontvingen alle ouders als dank voor  
van de ouderraad.                                                                        hun inzet een bos tulpen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Het distributiecentrum 😉                                                                       Van kaatsvereniging Willem Westra       
                                                                                                                              ontvingen alle kinderen van “De Oanrin”                               
                                                                                                                              een straatkaatsbal ter gelegenheid van                 
                                                                                                                              hun  125-jarig bestaan.   
                                                                                                                              Bedankt K.V. Willem Westra!                                                                                                                       
                                                       

Agenda  

 

       
 
                                                              Met vriendelijke groet, 
                                                    Team ontmoetingsschool De Oanrin, Arum 

Do. 21 mei en vr. 22 mei Hemelvaart, vrij 

Ma. 1 juni Pinkstermaandag, vrij 

Zon. 21 juni  Vaderdag 

Woe. 24 juni GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur 

Zat. 27 juni Oud papier 
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