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Voorwoord 
De eerste vijf schoolweken zijn omgevlogen en zo “vliegen” we, inclusief regen en harde wind, de maand oktober 
binnen. Tijd voor de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. 
 
Nieuwsflitsen: 

• Juf Olga Schuiling is in dienst bij de Greiden. Bij ziekte verzorgt zij voor het bestuur op maandag en dinsdag 
invalwerkzaamheden. Als zij niet hoeft in te vallen is zij op deze dagen als extra ondersteuning werkzaam op de 
onderbouwlocatie van De Oanrin. “Welkom bij ons op school juf Olga!” 

• Aan het proefdraaien in groep 1 is Liva van der Vries. Zij is een zusje van Nina. Half oktober stroomt Liva echt in 
op school. “Welkom op De Oanrin Liva!” 

• De kijkmiddag op dinsdag 17 september, waarbij kinderen hun ouders konden rondleiden door hun lokaal, is druk 
bezocht.  

• De excursie Technics4U voor de groepen 7 en 8 op de AMS in Franeker was zeer geslaagd. Alle chauffeurs heel 
hartelijk bedankt voor het rijden. 

• Op woensdag 25 september ging de jaarlijkse Kinderpostzegelactie 2019  voor de groepen 7 en 8 van start. 
Nieuw dit jaar is dat een deel van de opbrengst bestemd is voor de Arumer speeltuin. In de maand november 
wordt de opbrengst bekend gemaakt. 

• De Kinderboekenweek wordt officieel gehouden van 2 oktober t/m 13 oktober. Als school laten we het leuke 
thema “Reis mee!” doorlopen tot de herfstvakantie. Waar we naar toegaan? Dat leest u in deze nieuwsbrief. 

• Over Dierendag, vrijdag 4 oktober, heeft u een tijdje geleden al een info ontvangen. In deze nieuwsbrief vindt u 
deze info ook nog even terug. 

• Bijna alle rapporten zijn weer op school ingeleverd. De laatste rapporten graag komende week inleveren bij de 
leerkracht. 

 
 
 

Bericht uit de ouderraad 
De ouderraad van De Oanrin nodigt de ouders/verzorgers uit voor de 

algemene ouderavond op dinsdagavond 15 oktober. Aanvang 20.00 uur.  
 

Binnenkort ontvangt u de agenda voor deze bijeenkomst, die gehouden wordt op de 
bovenbouwlocatie in het lokaal van groep 6. 
 
 

Actueel houden adresgegevens enz. 
            Als school willen we graag over een zo actueel mogelijk adresbestand beschikken.  
            Mochten er bij u in het afgelopen jaar wijzigingen hebben plaatsgevonden in adres, mailadres,                    
            vaste telefoonnummer of mobiele nummer, dan dit graag per mail doorgeven aan:  
            oanrin@degreiden.nl 

                     

                                                         Ook als u op één mailadres de mail van school binnenkrijgt, maar u wilt dat u en uw (ex-) partner  
                                   beide de schoolmail ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan school. Dit zal dan in het  
                                   schoolbestand worden aangepast. 
 
 

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. Sietske of Romy van Kids First staan u 
graag te woord. 
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Dierendag 
Op vrijdag 4 oktober is het Werelddierendag. 
Dit jaar mogen (het is geen moeten) de kinderen een huisdier mee naar school  
nemen, als dit voor het huisdier zelf ook leuk is. 
 

Alle kinderen van onderbouw en bovenbouw van De Oanrin verzamelen zich 
deze dag met of zonder huisdier op het schoolplein van de onderbouwlocatie aan 
de Schoolsingel 20. Zo hoeven de dieren niet van de ene naar de andere locatie 
gebracht te worden. 
 

8.30-8.50 uur:   Op het plein van de onderbouw mogen de kinderen van zowel de 
onderbouw als de bovenbouw hun huisdier aan elkaar showen. 
 

Afspraken: 

• Honden aan de lijn 

• Katten blijven in hun kattenmand 

• Overige dieren blijven ook in hun bak 
 
8.50 uur:  De huisdieren worden door ouders/verzorgers enz. weer opgehaald. 
                De kinderen van de bovenbouw gaan naar hun eigen locatie. 
 

De kinderen van de bovenbouwlocatie die deze dag op de fiets komen, kunnen de fiets eerst wel op de 
bovenbouwlocatie neerzetten. Als ze rechtstreeks naar de onderbouwlocatie gaan, dan mogen de fietsen voor school 
tegen de buitenkant van het muurtje gezet worden, zodat we het plein vrijhouden voor de dieren en hun baasjes. 
 

Bij slecht weer op vrijdag 4 oktober gaat de inloop van dieren op het schoolplein niet door. 
Dit wordt dan op donderdagavond 3 oktober op de mail gezet. 
 
Identiteitscommissie 

Na het fuseren van de Arumer basisscholen is twee jaar geleden ontmoetingsschool De 
Oanrin ontstaan. De identiteitscommissie houdt toezicht op de identiteit van onze 
ontmoetingsschool. Bij een fusieschool is een identiteitscommissie verplicht. 
 

Vanuit de voormalige Hoekstien hebben zitting in deze commissie: Ester Boogaard, Marlies 
Vreeling en juf Marja. 
Vanuit de voormalige Opslach hebben zitting: Nynke Jorna, Conny Jansen en juf Manda. 

 

Nu Conny geen kinderen meer op de basisschool heeft, zijn we op zoek naar een nieuw commissielid.                            
 

Voor velen is ontmoetingsschool De Oanrin al helemaal ingeburgerd. Zo kort na de fusie blijft echter een goede balans 
in de identiteit van de school belangrijk. Die balans zouden we nu ook nog graag terugzien in de samenstelling van de 
identiteitscommissie. De commissie komt eenmaal per jaar bijeen. 
Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de identiteitscommissie dan kunt u contact opnemen met juf Marja, juf 
Manda of zich aanmelden via het mailadres van school: oanrin@degreiden.nl 
 
Trefwoord 
Op De Oanrin wordt gewerkt met de levensbeschouwelijke methode Trefwoord. Hierin komen zowel  
eigentijdse verhalen, verhalen uit de joods-christelijke traditie, als ook verhalen uit de islam, boeddhisme 
en hindoeïsme aan bod. Het eerste thema ging over “Reizen” en daarna volgde “Beloven”. Op dit moment 
vormt het thema “Plaatsmaken” een leidraad in de diverse verhalen.   
 
 
Schoolschaatsen en Blij-dat-ik-glij abonnement 

Zoals eerder gemeld gaan we met de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 in 
januari en februari weer op een aantal vrijdagochtenden schoolschaatsen in 
de Elfstedenhal in Leeuwarden. Zie voor data de agenda. Voor het vervoer 
van meer dan 60 kinderen hebben we heel veel chauffeurs nodig. Voor de 
herfstvakantie ontvangt u hierover een info en kunt u zich aanmelden 
als chauffeur.  
                                                                  

                                                                  De Elfstedenhal heeft aangegeven dat er enige vertraging was omtrent de  
                                                                  info over de Blij-dat-ik-glij abonnementen. Deze info hebben de kinderen  
                                                                  inmiddels meegekregen. 

http://www.deoanrin-arum.nl/
mailto:oanrin@degreiden.nl
mailto:oanrin@degreiden.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjah7TU9_XkAhVGZVAKHWb4B7sQjRx6BAgBEAQ&url=https://rivierenland.op-shop.nl/4002/kinderboekenfestijn-in-zinder/12-10-2019&psig=AOvVaw01NDAC8Y6KTJixM1fJt86G&ust=1569843104606237
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjah7TU9_XkAhVGZVAKHWb4B7sQjRx6BAgBEAQ&url=https://rivierenland.op-shop.nl/4002/kinderboekenfestijn-in-zinder/12-10-2019&psig=AOvVaw01NDAC8Y6KTJixM1fJt86G&ust=1569843104606237
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjah7TU9_XkAhVGZVAKHWb4B7sQjRx6BAgBEAQ&url=https://rivierenland.op-shop.nl/4002/kinderboekenfestijn-in-zinder/12-10-2019&psig=AOvVaw01NDAC8Y6KTJixM1fJt86G&ust=1569843104606237
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi7s9u58fXkAhUILVAKHZF-CvUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.ots.nl/schoolschaatsen.html&psig=AOvVaw3i9gYz9Hnr0i9oRXnQutgF&ust=1569841476655826


 
 

Locatie onderbouw, Schoolsingel 20, 8822 VJ Arum, 0517- 64 13 80          Locatie bovenbouw, Schoolstraat 14, 8822 VP Arum, 0517-64 13 10 
www.deoanrin-arum.nl & E-mail: oanrin@degreiden.nl 

 Ontmoetingsschool Arum 

 
 
 
 
 
       
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.  
 
Op de onderbouw ruilen de kinderen de boeken o.l.v. de leerkracht/onderwijsassistent, zodat er op maandag mede 
i.v.m. gymnastiek dan op een “eigen” tijdstip boeken geruild kunnen worden. Thea v/d Lee houdt op de onderbouw de 
indeling van de boekenkasten bij. 
Titia Galema verzorgt de uitleen van de boeken op de bovenbouw. 
 
 

Eerst volgende schoolbieb is op maandag 14 oktober en daarna direct na de herfstvakantie op maandag 28 oktober. 
 
Vissen in groep 7 

 
Op woensdag 25 september kregen de kinderen van groep  7 een gastles vissen.                    
’s Ochtends was er eerst aandacht voor de theorie en de diverse vissoorten. ’s Middags kon 
er aan de Schoolsingel echt een hengeltje uitgegooid worden en werd het geleerde in 
praktijk gebracht. 
 
 
 

Kinderboekenweek 2019 
 
Woensdag 2 oktober gaat de Kinderboekenweek 2019 van start. Het thema dit jaar is: “Reis 
mee!” 
 

Groep1/2  reist naar Italië, groep 3 naar China, groep 4 naar Spanje, groep 5 naar Brazilië, 
groep 6 gaat naar Australië, groep 7 naar Amerika en groep 8 maakt een rondreis door ….. 
….Nederland. 
Ofschoon dit thema officieel loopt t/m 13 oktober werken wij als school over dit thema tot aan de 
herfstvakantie. 

 
 
Eerste deel  oud papier schema  (Zie verder het schema dat u voor de zomervakantie hebt ontvangen.) 
 

     Datum:                 Tractorchauffeur:             Chauffeur auto                 Sjouwers: 
                                                                           met aanhanger: 
 

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 
    
Zat. 9 nov. Sake Anema   Sietse de Vries    Fam. D. Boonstra 
      Fam. L. de Boer, It String  
      Fam. S. Bruinsma, Koekoekslân 
      Fam. D. v/d Vlies 
    
Zat.  14 dec. Peter Kroese   Elmer Bijma    Fam. D. de Vries, Dobbe 
      Fam. D. Jongebloet 
      Fam. Polet 
      Fam. J. Wagenaar 
 
 
 

     Fam. H. Heslinga (o.v.b.) 
 
 

http://www.deoanrin-arum.nl/
mailto:oanrin@degreiden.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiVnJWR9vXkAhVPJVAKHTP5AIsQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/38377/Kinderboekenweek-2019:-Reis-mee-met-de-Bibliotheek.html&psig=AOvVaw2CugOjI0cp-d8ulNuH813Q&ust=1569842697378965
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE99i7i57XAhXGLVAKHd8CCS0QjRwIBw&url=http://boekpakket.nl/algemeen-pakket/&psig=AOvVaw3CwNNtDLAG7zHAVU_zHeYF&ust=1509650213375659
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYgqaZpfrkAhWNbFAKHYLZDOkQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.oostachterhoek.nl/jeugd/kinderboekenweek-2019--reis-mee-.html&psig=AOvVaw0SOQRl2qYCEcmTFVtl623A&ust=1569992803358960


 
 

Locatie onderbouw, Schoolsingel 20, 8822 VJ Arum, 0517- 64 13 80          Locatie bovenbouw, Schoolstraat 14, 8822 VP Arum, 0517-64 13 10 
www.deoanrin-arum.nl & E-mail: oanrin@degreiden.nl 

 Ontmoetingsschool Arum 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agenda 

   
 
Met vriendelijke groet, 
Team ontmoetingsschool De Oanrin, Arum 

 
 

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 (Nader bericht volgt.) 

Ma. 11 november Schoolbieb 

Ma.11 november Sint Maarten 

Do. 14 november Schoolarts groep 2 op onderbouwlocatie. 
U ontvangt bericht via de GGD. 

Zat. 16 november Landelijke intocht Sinterklaas in Apeldoorn 

Zat. 23 november Intocht Sinterklaas in Arum.  
Nader bericht volgt via Arumer Sinterklaascommissie. 

Ma. 25 november Schoolbieb 

Do. 5 december Sinterklaasfeest. 
Sinterklaas ’s ochtends op school. Nader bericht volgt. 

Ma. 9 december Schoolbieb 

Do. 19 december Kerstfeest 

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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