Nieuwsbrief
november 2019
Ontmoetingsschool Arum
Voorwoord
De zomertijd is ingewisseld voor de wintertijd en de eerste nachtvorst heeft al een paar keer een wit dekentje over
het land uitgespreid.
Voor wat betreft het onderwijs heeft u vanuit de directie reeds bericht ontvangen dat er nu al nauwelijks invallers
beschikbaar zijn en het griepseizoen moet nog beginnen. We willen u vragen, voor als een groep wel naar huis
moet, een noodscenario voor thuisoppas te organiseren zodat iedereen op alles is voorbereid mochten er leerlingen
naar huis moeten.
Nieuwsflitsen:
•
Nieuw in groep 1 is Rachel Genta. “Welkom en veel plezier op De Oanrin Rachel!”
•
Vanaf vorige week loopt Wesley Hendriksen, 1e jaars onderwijsassistent, op woensdag en donderdag stage op
de onderbouwlocatie. Sandra Postma is 1e jaars pabostudent en zij loopt stage op de bovenbouw.
Verder in deze nieuwsbrief:
•
Nieuws vanuit de BSO. De opvolgster van Sietske stelt zich voor.
•
Vier parturen van De Oanrin deden in de herfstvakantie mee aan het Schoolzaalkampioenschap in Makkum.
•
De doe-dagen en informatieavonden voor leerlingen en ouders/verzorgers van groep 8 zijn in aantocht. Zodra
wij als school hierover bericht binnenkrijgen, wordt dit aan de kinderen meegegeven. Ook vindt u een overzicht
van deze data terug aan het eind van deze nieuwsbrief.
Bericht uit de ouderraad
Op dinsdag 15 oktober was de jaarlijkse algemene ouderavond. O p deze avond is
afscheid genomen van de voorzitter van de ouderraad Pieter Tolsma. Vanaf 2008
was hij als lid/voorzitter van de ouderraad betrokken bij de voormalige Hoekstien en
vervolgens werd Pieter na de fusie voorzitter van de ouderraad van ontmoetingsschool De Oanrin.
Door de aanwezigen werd Pieter heel hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet.
Uit handen van or-lid Anneke Anema ontving Pieter een bos bloemen met daarbij
een attentie. Als nieuw ouderraadslid werd Jildou Koopmans welkom geheten.
Op deze ouderavond zijn de bijdragen voor de ouderbijdrage en de
schoolreizen/schoolkamp voor dit schooljaar vastgesteld.
Vanuit de ouderraad ontvangt u hierover binnenkort bericht.
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.
Hieronder stelt de nieuwe medewerkster van Kids First zich voor. Zij is de opvolgster van Sietske en
zij verzorgt nu de peuteropvang en de BSO in Arum.
Mijn naam is Linda Terpstra, ik ben 34 jaar en woonachtig in Harlingen. Ik woon daar samen met mijn man en onze 2 kinderen:
Lotte van 6 jaar en Senn van 2 jaar. Sinds begin oktober ben ik werkzaam, als pedagogisch medewerker bij Kids First. Op
maandag/woensdag/ en vrijdagochtend kunt u mij vinden op de peuteropvang in Arum en op maandag- en donderdagmiddag
op de BSO op De Oanrin. Ik heb ruim 6 jaar ervaring in de kinderopvang en ik ben heel blij dat ik hier weer een kans krijg om het
werk te doen wat ik het allerliefste doe. Ik hoop op een mooie tijd hier in Arum. De eerste indruk is in ieder geval al heel erg
goed!'
Groet,
Linda Terpstra
PO Lyts Begjin & BSO de Oanrin
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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Inspectiebezoek
Op dinsdag 15 oktober hebben we op de beide locaties van De Oanrin inspectiebezoek gehad (lesbezoeken,
gesprekken, etc.). Deze inspectie is zeer positief verlopen. De eindconclusie van de inspectie was dat alles goed in
de steigers stond op De Oanrin en dat we vooral door moeten gaan met het realiseren van onze ambities.
Expeditie Kees de Koolmees groep 1-2
Op donderdag 31 oktober gingen de kinderen uit groep 1-2 op excursie
naar het Baarderbuorrenbosk in Arum om daar mee te doen aan
“Expeditie Kees de Koolmees”. Deze excursie werd georganiseerd door
“Groen Doen”. In het bos waren verschillende koolmeesbordjes te
vinden. Bij elk bordje hoorde een opdracht. Zo konden de kinderen
vliegen als een koolmees en eten zoals een koolmees. Een hele
uitdaging!
Alle ouders die mee waren met deze excursie heel hartelijk bedankt voor
de hulp en begeleiding.

Schoolzaalkaatskampioenschap in Makkum met vier teams van De Oanrin

In de herfstvakantie was De Oanrin met vier teams prima vertegenwoordigd. Bovenstaande teams debuteerden bij dit
scholzaalkaatskampioenschap. Niek en Jetse lieten mooi spel zien, maar dit keer nog geen prijs. Het meisjesteam, met Jeline,
Shania en Shira, zat na een spannende strijd bijna in de finale van de verliezersronde, maar zij gingen helaas zonder prijs naar
huis. Wel behaalden ze een derde plaats in de verliezersronde.
Tiemen en Rudmer werden na een aantal
mooie wedstrijden 1e in de verliezersronde.
Niek, Jan Friso en Jorrit maakten er, met
name in de finale, een heel spannende strijd
van. Met bijna alles aan de hang wisten ze
echter “de buit” binnen te halen en zij
werden Schoolzaalkampioen 2019.
Alle deelnemers bedankt voor jullie
deelname en de prijswinnaars van harte
gefeliciteerd!
Ook alle chauffeurs en begeleiders bedankt
voor uw hulp!
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Workshop Technolab groep 7 en 8

Op vrijdag 8 november gingen de kinderen uit de groepen 7 en 8 naar de workshop Technolab Bouw op het Bogerman in Sneek.
Deze activiteit werd mede georganiseerd door de gemeente Súdwest-Fryslân om zo het vak techniek meer onder de aandacht te
brengen. In groepjes hebben de kinderen van hout vrachtwagens en een raket gemaakt.
Alle chauffeurs heel hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Sinterklaasfeest op De Oanrin

Donderdag 5 december: Op school ziet het programma er voor deze dag als volgt uit:
8.30 uur:

Groep 1 t/m 4:
8.30-14.05 uur:

14.05 uur:
Groep 5 t/m 8:
8.10-8.30 uur:
8.30 uur:
14.05 uur:

Alle kinderen komen op de gebruikelijke tijd op school.
Kinderen nemen ook voor deze dag hun lunchpakket mee naar
school.
Sinterklaas komt deze ochtend rond 10.00 uur met zijn Pieten op
school en de kinderen zullen hen toezingen en Sinterklaas en zijn
Pieten zullen getrakteerd worden op een aantal optredens.
De kinderen van groep 1 t/m 4 komen uit school. U kunt uw kind(eren)
bij school op de gebruikelijke plaats opwachten.
De kinderen mogen de gemaakte surprises + gedicht in hun eigen klas brengen.
Start Surprise-Sinterklaasfeest.
Kinderen uit groep 5 t/m 8 komen eveneens uit school.
Als de kinderen hun surprise moeilijk zelf mee kunnen nemen naar huis, dan kunnen surprises
tot 15.00 uur op school opgehaald worden.

We hopen er met elkaar een gezellig Sinterklaasfeest van te maken en wensen ook u alvast, wanneer dan ook,
een gezellige Sinterklaasavond.
Kanjertraining
Als team hebben wij op woensdag 14 oktober de tweede licentie van de Kanjertraining gehaald.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de
klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996
begonnen en inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basisen voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na.
• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
• Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
In de volgende nieuwsbrief zullen we u iets vertellen over de petten en motor en benzine. Onderdelen die bij de
kanjertraining een rol spelen.
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Eerste deel oud papier schema (Zie verder het schema dat u voor de zomervakantie hebt ontvangen.)
Datum:

Tractorchauffeur:

Chauffeur auto
met aanhanger:

Zat. 14 dec.

Peter Kroese

Elmer Bijma

Zat. 18 jan.

Alex de Wolff

Zat. 29 febr.

Elmer Nadema

Michel Jorna

Nieki v/d Vries

Sjouwers:

Fam. D. de Vries, Dobbe
Fam. D. Jongebloet
Fam. Polet
Fam. J. Wagenaar
Fam. H. Heslinga (o.v.b.)
Thon van Loon
Fam. P. Bosch, de Dobbe
Bonny Brinksma, Kimswerd
Fam. H. Bruinsma, Franekerkade
Fam.J.de Vries van Camminghaweg
Fam. R. Rinia
Fam. D. van Eijk
Fam. S. Bosch, Koekoekslân
Fam. H. Buma

Agenda
Zat. 16 november

Landelijke intocht Sinterklaas in Apeldoorn

Ma. 18 november

10-minutengesprekken op verzoek

Di. 19 november

10-minutengesprekken op verzoek

Do. 21 november

Versieren onderbouwlocatie in Sinterklaassfeer enz.
Een oproep hiervoor heeft u ontvangen van de ouderraad.

Zat. 23 november

Intocht Sinterklaas in Arum.
Nader bericht volgt via Arumer Sinterklaascommissie.

Ma. 25 november

Schoolbieb

Do. 28 november

De Gelaarsde Kat Sinterklaassprookje Harlingen voor groep 5/6.
(’s ochtends) Bericht is reeds naar ouders.

Do. 28 november

Matilde mearke Winsum foar de groepen 7 en 8.
(Moarns) Berjocht is al nei âlders.

Do. 5 december

Sinterklaasfeest.
Sinterklaas ’s ochtends op school. Zie ook deze nieuwsbrief.

Ma. 9 december

Schoolbieb

Di. 10 december

Versieren beide locaties in Kerstsfeer. Nader bericht volgt.

Zat. 14 december

Oud papier

Do. 19 december

Kerstmarkt van 16.30-18.00 uur. Nader bericht volgt.

Vrij. 20 december

’s Ochtends school. ’s Middags alle groepen vrij!

Ma. 23 december t/m vr. 3 januari

Kerstvakantie

Vr. 17 jan. 24 jan. 31 jan. 7 febr. en 14 febr.

Schoolschaatsen voor de groepen 5 t/m 8 in Leeuwarden.
Zie voor overige data het informatieboekje dat u voor de
zomervakantie per mail hebt ontvangen.
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Open dagen en doe-dagen voortgezet onderwijs 2019-2020

18 november
19 november
21 november
Programma
19.00 uur
19.15 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.05 uur
20.35 uur
20.40 uur
21.10 uur

Marne college
csg Bogerman Koudum
csg Bogerman Sneek

Schoolstraat 1, Bolsward
Ds. L. Tinholtstraat 3C, Koudum
Hemdijk 47, Sneek

Ontvangst met koffie en thee
Centrale voorlichting over het voortgezet onderwijs
Voorlichtingsronde 1
Wisseltijd
Voorlichtingsronde 2
Wisseltijd
Voorlichtingsronde 3
Gelegenheid tot het stellen van vragen

Bovenstaand overzicht hebben de ouders van groep 8 reeds ontvangen. De aanmelding is reeds gesloten, maar als u zich nog
wilt aanmelden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de organiserende school.
De centrale voorlichting is een introductie op het voortgezet onderwijs in het algemeen. Vervolgens kunt u tijdens elke
voorlichtingsronde kiezen uit een voorlichting van de volgende scholen: csg Bogerman Balk, csg Bogerman Koudum, csg
Bogerman Sneek, Praktijkonderwijs De Diken, Marne college, Nordwin College en RSG Magister Alvinus. U kiest dus zelf
maximaal drie scholen uit waarover u meer informatie wilt. (één of twee voorlichtingsronden kiezen kan natuurlijk ook.)
De voorlichtingsavond is alleen bedoeld voor ouders.

Vervolg Open dagen en Doe dagen voortgezet onderwijs 2019-2020
Woe. 20 november

Simon Vestdijk Harlingen:
Verschillende Doe-activiteiten waaronder masterclass wetenschapsoriëntatie en
Technasium en info voor ouders 14.45-16.45 uur.
Opgave via de website van Simon Vestdijk.

Woe. 20 november

Doedag Nordwin College (vmbo Groen) Sneek

Woe. 20 november

Open Avond Nordwin College (vmbo Groen) Sneek 19.00-21.00 uur

Woe. 27 november

Simon Vestdijk Harlingen:
Verschillende Doe-activiteiten waaronder masterclass wetenschapsoriëntatie en
Technasium en info voor ouders 14.45-16.45 uur.
Opgave via de website van Simon Vestdijk

Woe. 11 december

Gemeenschappelijke voorlichtingsactiviteiten RSG Simon Vestdijk en Maritieme
Academie Harlingen. Locatie Simon Vestdijk Harlingen (Nader bericht volgt)

Do. 12 december

Gemeenschappelijke voorlichtingsactiviteiten RSG Simon Vestdijk en Maritieme
Academie Harlingen. Locatie Simon Vestdijk Franeker (Nader bericht volgt)

Woe. 22 januari

Beleefmiddag AMS Franeker

Do. 23 januari

Beleefmidddag AMS Franeker

Do. 30 januari

Open Huis AMS Franeker 16.00-21.00 uur
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Vervolg Open dagen en Doe dagen voortgezet onderwijs 2019-2020
1 t/m 5 februari

PROEFwerk (Doedagen) csg Bogerman Sneek voor leerlingen groep 8 en hun
ouders.

Woe. 5 februari

Simon Vestdijk Harlingen:
Open Dag met doorlopend programma met informatie, demonstraties en
voorlichting 15.30-20.30 uur

Woe. 5 februari

Info-avond Nordwin College 19.00-21.00 uur

Do. 6 februari

Simon Vestdijk Franeker:
Doe-middag voor leerlingen groep 8 12.00-14.30 uur
Info-avond voor ouders en leerlingen 19.00-21.00 uur
Opgave vanaf begin januari via de website.

Do. 6 februari

Open Huis csg Bogerman Sneek voor leerlingen groep 8 en hun ouders.

Woe. 12 februari

Simon Vestdijk Harlingen:
Doe-middag vmbo, mavo, havo en atheneum en informatie voor ouders 14.4516.45 uur.
Opgave in januari via de website van Simon Vestdijk

Woe. 26 februari

Extra Open Huis AMS Franeker

Dinsdag 3 maart

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

Met vriendelijke groet,
Team ontmoetingsschool De Oanrin, Arum
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