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Aan alle ouders/verzorgers van De Oanrin,
Personeel
Juf Antina is na haar zwangerschapsverlof weer gestart met werken. Ze is op dinsdag en woensdag op
de Oanrin voor de ib-taak.
Nieuwe leerlingen
In februari is Jan-Adam van der Beek gestart in
groep 1 op de Oanrin. We wensen hem een fijne
basisschooltijd toe.
Stagiaires
Rúben Nutterts komt in maart 2 weken voor een
snuffelstage in groep 1/2A. Hij is een derde jaars
leerling van de BHS te Gorredijk.
Roosmarijn Huizing komt in april 3 weken voor een
snuffelstage in groep 2B/3. Zij is een derde jaars
leerling van het Stellingwerf College.
Logo obs de Oanrin
Stichting Comprix is bezig om voor alle Comprix
Basisscholen nieuwe logoborden te maken voor op
de gevel van het schoolgebouw. Ons Oanrin logo
wordt hiervoor vernieuwd. Zowel het team als de
OR en MR hebben een kritische blik geworpen op
het concept. Op basis van de opmerkingen past de
ontwerper het concept aan. Hopelijk worden de borden nog in het huidige schooljaar geplaatst.
Griene Weach Bakkeveen
De Griene Weach is een project, gemaakt van afval,
dat staat op het water in de dorpsvaart. Het kunstproject wordt gesubsidieerd uit het Iepen Mienskipfûns. Zowel de leerlingen van cbs Betrouwen als de
leerlingen van obs de Oanrin werken mee aan dit
kunstproject. We gaan hier in de maand maart mee
beginnen. Hiervoor hebben we plastic nodig. U kunt
dit plastic inleveren in de container in onze hal. Alvast bedankt voor het verzamelen.
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Groot project
Het groot project start op maandag 5 maart en
wordt tijdens de open dag op woensdag 21 maart
gepresenteerd met een tentoonstellling.
Het thema van het groot project is “Dagdromen in
steen” en Alie Popkema ondersteunt de teamleden.
We zullen een atelier bezoeken, we gaan werken
met steen en werken over dromen.
Woensdag 7 maart
Op woensdag 7 maart zijn de leerlingen vrij. Voor
alle COMPRIX-leerkrachten wordt er een onderwijsdag georganiseerd door het CPS in het Abe Lenstrastadion te Heerenveen. Het thema van deze
dag is “Energiek voor de klas”. De teamleden kunnen verschillende workshops volgen.
Herhaalde oproep ouderhulp voor NL.doet
De OR heeft de Oanrin aangemeld bij NL.doet.
Dit wordt georganiseerd op zaterdag 10 maart en
betreft werkzaamheden op het schoolplein. Indien u
deze dag vrijwilligerswerk wilt doen en hierbij de
Oanrin kunt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden bij de OR, Gjilke Bruinsma. Hopelijk kunnen we
met vele vrijwilligers een mooi klus uitvoeren op
deze nl.doet-dag.
Nationale Pannenkoekdag 16 maart
Op vrijdag 16 maart organiseren we de Nationale
Pannenkoekdag voor groep 1/2/3. De leerlingen
mogen 2 gasten uitnodigen (ouders, opa’s/oma’s,
oppas) voor de lunch op de Oanrin. De betreffende
ouders zijn inmiddels via Social Schools geïnformeerd voor de opgave en ouderhulp voor het bakken van de pannenkoeken.
Theatervoorstelling groep 1/2/3
Op maandag 19 maart gaat groep 1/2/3 naar de
theatervoorstelling “In dei út it knisterjende libben
fan in pûdsje” van Tryather. Deze voorstelling vindt
plaats in het speellokaal van cbs Betrouwen.
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Open dag
Noteert u alvast op uw kalender woensdag 21 maart
open dag op obs de Oanrin. Ouders, familie, oppas
en belangstellenden zijn van harte welkom vanaf
10.15 – 12.15 uur. U kunt de tentoonstelling van het
groot project bekijken tot 13.00 uur.

Wo 4 april
Wo 4 april

“Ik eet het beter”
Op donderdag 22 maart doet groep 7/8 mee met
het project “Ik eet het beter”. Het betreft een klassenlunch en een testlab. Hiermee worden de leerlingen bewust gemaakt van een gezonde inhoud
van hun lunchbakje. Het project wordt georganiseerd door een landelijke supermarkt. Zij willen hiermee de leerlingen van groep 8 bewust maken van
het feit dat een gezonde lunch ook belangrijk is richting het voortgezet onderwijs.

Oanrinnerke april 2018 verschijnt in week 13.

Do 5 april
Ma 9 april

13.00 uur teamoverleg
’s middags voetbaltoernooi basisscholen Opsterland groep 8
theoretisch verkeersexamen gr. 7
spreekmiddag

Team obs de Oanrin

Spreekmiddag 9 april
Op maandag 9 april wordt de spreekmiddag georganiseerd van 14.30 - 16.30 uur. Vanaf 3 april kunt
u zich via Social Schools inschrijven bij de betreffende groepen.l
Overzicht activiteiten
Ma 5 maa
start groot project
Ma 5 maart
10-minuten gesprekken gr. 1 t/m 7
Di 6 maart
10.15 uur Nijntje beweegles
Wo 7 maart
leerlingen zijn vrij
Do 8 maart
10-minuten gesprekken gr. 1 t/m 7
Vrij 9 maart
rapporten mee naar huis
Za 10 maart
nl.doet
Ma 12 maart
14.45 uur teamoverleg
Vrij 16 maart
nationale pannenkoekdag
groep 1/2/3
Vrij 16 maart
10.15 uur leerlingenraad
Ma 19 maart
10.30 uur theatervoorstelling
Groep 1/2/3
Ma 19 maart
20.00 uur OR-vergadering
Wo 21 maart
10.15 - 12.15 uur open dag.
Wo 21 maart
10.15 – 13.00 uur tentoonstelling
groot project in het speellokaal.
Wo 21 maart
13.00 uur bovenbouwoverleg
Wo 21 maart
15.00 uur overleg gr. 8 lkt/ib/dir
Do 22 maart
“Ik eet het beter” testlab +
klassenlunch groep 7/8.
Do 22 maart
19.30 uur MR-vergadering
Wo 28 maart
14.45 uur studie Begrijpend
Luisteren juf Geertje
Vrij 30 maart
herhalingsdag Kanjertraining
Juf Welmoed
Vrij 30 maart
Goede Vrijdag, vrij
Ma 2 april
Paasmaandag, vrij
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