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Aan alle ouders/verzorgers van De Oanrin,
Personeel
Juf Welmoed gaat met ingang van maandag
11 december met zwangerschapsverlof. Wij wensen
haar een goed en fijn verlof toe. Juf Nynke Santema
komt tijdens dit verlof in groep 7/8 werken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. We wensen
haar veel plezier en succes toe op de Oanrin.
Dinsdag 5 december wordt juf Greta een jaartje
ouder. Van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde
en goede jaren toegewenst.
Voorleeskampioen obs de Oanrin
In november vond in groep 7/8 de voorleeswedstrijd
plaats. Hilda Moen van de bibliotheek ZOF heeft ter
voorbereiding een workshop voorlezen georganiseerd bij groep 7/8. 6 kandidaten deden mee aan
deze wedstrijd en na een spannende middag is tot
voorleeskampioen obs de Oanrin 2017-2018
uitgeroepen Isabelle Hoogeveen. Zij las voor uit het
boek “De pizzaspion” van Anna Woltz. Van harte
gefeliciteerd! Zij gaat de Oanrin vertegenwoordigen
tijdens de regionale finale in maart 2018. We wensen haar alvast heel veel succes en plezier toe!
Spreekmiddag
Op dinsdag 9 januari wordt de spreekmiddag georganiseerd. Zowel de ouders/verzorgers als de leerkrachten kunnen het initiatief nemen om een afspraak te maken. Vanaf maandag 18 december
hangen de inschrijflijsten in de hal. Indien u graag
een afspraak wilt maken en u kunt niet tussen 14.50
– 17.00 uur, dan kunt u in overleg met de betreffende leerkracht een tijdstip afspreken voor een ander moment.
Schoonmaakavond
Op dinsdag 16 januari wordt de 2e schoonmaakavond georganiseerd. Het schema met de ingeplande ouders, OR- en teamleden is in oktober verspreid. Het zou fijn zijn als de ouders, OR- en teamleden die ingepland zijn of onderling geruild hebben

aanwezig kunnen zijn. We starten om 19.30 uur en
na een uur is het tijd voor een drankje en een hapje.
Peutergroep Bakkeveen
Op 4 december wordt de peutergroep Bakkeveen
geopend door Kinderopvang Esther. Tijdens deze
feestelijke opening worden de peuters + hun ouders
door alle leerlingen van cbs Betrouwen en obs de
Oanrin ontvangen op het schoolplein. Daarna wordt
de nieuwe naam onthuld. Positief dat de peutergroep kan blijven voortbestaan in Bakkeveen. De
activiteiten in het kader van samenwerking worden
georganiseerd voor de peuters en de kleuters van
zowel cbs Betrouwen als obs de Oanrin.
Sinterklaas
Op dinsdag 5 december komt Sinterklaas met zijn
Pieten een bezoek brengen aan cbs Betrouwen,
obs de Oanrin en de peutergroep. Dit vrolijke gezelschap wordt rond 8.45 uur verwacht en verwelkomd
door alle leerlingen van Bakkeveen op het schoolplein van de Oanrin.
Theatervoorstelling groep 4/5/6
Op vrijdag 8 december gaat groep 4/5/6 naar de
theatervoorstelling “Come back” in de Skâns te Gorredijk. Dit wordt georganiseerd door Ateliers Majeur.
Wisseling bibliotheekkast U2
Op donderdag 14 december wordt de bibliotheekkast U2 gewisseld. Wilt u samen met uw kind(eren)
kijken of de geleende leesboeken een blauwe,
ronde sticker U2 hebben op de voorkant van het
leesboek? Deze leesboeken graag inleveren op
maandag 4 december. Zo kunnen we de U2-kast zo
compleet mogelijk de deur uit laten gaan.
Talentencircuit
Op vrijdag 15 december om 13.15 uur wordt het talentencircuit gepresenteerd. U bent van harte welkom.
Kerstactiviteiten
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Op donderdag 21 december wordt ’s morgens het
Kerstcircuit georganiseerd voor groep 1 t/m 8. Om
17.30 hebben de leerlingen met hun leerkracht in de
klas een Kerstdiner. De werkgroep Kerst informeert
de ouders/verzorgers over de details van deze activiteiten.
Kerstvakantie
De Kerstvakantie is van maandag 25 december t/m
vrijdag 5 januari.
Overzicht activiteiten
Vrij 1 dec.
13.00 uur talentencircuit
Ma 4 dec.
Gymles van Andries
Ma 4 dec.
12.30 uur bibliotheekboeken ruilen
Ma 4 dec.
12.30 uur poppenkast groep
1 t/m 4
Di 5 dec.
Sinterklaas
Di 5 dec.
Juf Greta jarig
Vrij 8 dec.
10.00 uur theatervoorstelling voor
Groep 4/5/6
Vrij 8 dec.
13.00 uur talentencircuit
Ma 11 dec.
Gymles van Andries
Ma 11 dec.
14.45 uur teamoverleg
Di 12 dec.
Plusklas groep 5/6 en 7/8
Di 12 dec.
Nijntje beweeg les groep 1/2A/2B
Do 14 dec.
Wisseling bibliotheekkast U2
Vrij 15 dec.
10.15 uur leerlingenraad
Vrij 15 dec.
13.15 uur presentatie talentenCircuit
Vrij 15 dec.
14.45 uur BHV-overleg
Ma 18 dec.
Gymles van Andries
Ma 18 dec.
12.30 uur bibliotheekboeken ruilen
Di 19 dec.
Plusklas groep 5/6 en 7/8
Di 19 dec.
Nijntje beweeg les groep 1/2A/2B
Do 21 dec.
8.30 uur Kerstcircuit gr. 1 t/m 8
Do 21 dec.
17.30 – 18.30 uur Kerstdiner
Oanrinnerke januari verschijnt in week 2
We wensen u alvast een fijne Kerstvakantie toe.
Geniet van de rust, de vrijheid en van elkaar!
En foar 2018 folle lok en seine!
Team obs de Oanrin
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