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Aan alle ouders/verzorgers van De Oanrin,
Personeel
Op 13 oktober is geboren Boas, zoon van juf Ellen
en Jelmer en broertje van Sverre.
Op 1 november is geboren Anna, dochter van juf
Antina en Filip en zusje van Thomas en Eva.
Wij wensen hen allen met elkaar heel veel geluk,
gezondheid en liefde toe. En voor beide collega’s
nog een fijn zwangerschapsverlof.
Op dinsdag 14 november wordt juf Ellen een jaartje
ouder. Van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde
en goede jaren toegewenst.
1e schoonmaakavond
Inmiddels heeft de 1e schoonmaakavond plaats gevonden. Fijn dat vele ingeplande ouders/verzorgers
aanwezig waren. En wat heerlijk als de leerlingen ’s
morgens bij binnenkomst de frisse, schone school
kunnen ruiken. Namens de leerlingen en leerkrachten onze hartelijke dank voor deze ondersteuning.
Talentencircuit
Na de herfstvakantie is het talentencircuit weer gestart op vrijdagmiddag van 13.00 – 14.00 voor de
leerlingen van groep 3 t/m 8.
De leerlingen konden kiezen uit verschillende talenten:
Juf Geertje
fotografie
Juf Janneke
gezelschapsspel maken
Juf Bauwina
techniek
Juf Greta
zingen
Juf Welmoed
handlettering
Meester Issiaga Afrikaanse dans
Meester Issiaga is een vakdocent van Ateliers Majeur. Hij geeft op vrijdagmiddag om 12.30 uur dansles aan groep 3 en vanaf 13.00 uur in het talentencircuit.
Noteert u alvast in uw agenda de presentatie van
het talentencircuit op vrijdag 15 december om 13.15
uur. U bent van harte welkom.
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Gymlessen van Andries Jongbloed
Meester Andries komt in de weken vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie gymles geven op
maandag aan de groepen 4/6, 5 en 7/8.
Zakelijke ouderavond
Op maandag 6 november wordt de zakelijke ouderavond georganiseerd. De informatie + documenten
zijn in social schools geplaatst op 20 oktober en het
jaarverslag van de MR op 2 november.
De avond begint om 20.00 uur en om 19.45 staat de
deur open en staat de koffie & thee voor u klaar.
U bent van harte welkom.
Fierljep-les
In het kader van Friese sport promotie wordt op de
basisscholen een gymles met verschillende Friese
sporten georganiseerd.
De Oanrin heeft gekozen voor een Fierljep-les.
Deze les wordt op donderdag 16 november georganiseerd voor de leerlingen van groep 4/6, 5 en 7/8 in
het gymlokaal.
.
Mediamaster week 47
In groep 7/8 wordt wekelijks de les Mediabegrip
aangeboden. Dit heeft betrekking op social media;
wat zijn de voor- en nadelen en de risico’s bij gebruik van het internet/facebook e.d. Wij vinden het
belangrijk om onze leerlingen bewust te maken van
een veilig gebruik en hoe je zorgvuldig met social
media om kan gaan. Daarnaast doen de leerlingen
van groep 7/8 mee an de landelijke Mediamaster
week in week 47.
ICT-investering
Op woensdag 22 november worden een aantal activ
digiborden vervangen door touchsreen digiborden.
Het gebruik van het digibord zit verweven in ons onderwijsconcept en draagt bij aan een goede les en
betrokkenheid van een ieder. We zijn wijs met deze
investering en hopelijk draagt het bij aan het leerplezier van de leerlingen en het werkplezier van de
leerkrachten.
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Groene Spelen
Op donderdag 30 november gaan de leerlingen van
groep 1/2A/2B/3 naar de Groene Pietenspelen in de
Wier te Ureterp. Groene spelen zijn verschillende
spel- en sportonderdelen, waarbij het samen spelen
en samenwerken centraal staan. De betreffende
ouders/verzorgers zijn inmiddels geïnformeerd via
social schools.
Vanwege deze Groene Pietenspelen komt in week
48 de Nijntje beweegles voor groep 1/2A/2B te vervallen.
Overzicht activiteiten
Vrij 3 nov.
13.00 uur talentencircuit
Ma 6 nov.
Gymles van Andries
Ma 6 nov.
12.30 uur bibliotheekboeken ruilen
Ma 6 nov.
14.45 uur teamoverleg
Ma 6 nov.
20.00 uur zakelijke ouderavond
Di 7 nov.
Nijntje beweegles groep 1/2A/2B
Di 7 nov.
Plusklas groep 5/6 en 7/8
Woe 8 nov.
13.00 uur teamstudie “Laat maar
Zien” methode voor tekenen en
Handvaardigheid.
Do 9 nov.
19.30 uur MR-vergadering
Vrij 10 nov.
13.00 uur talentencircuit
Ma 13 nov.
Gymles van Andries
Ma 13 nov.
15.00 uur overleg ib / dir
Ma 13 nov.
19.00 uur juf Janneke studie
“Open boek”
Di 14 nov.
Juf Ellen jarig
Di 14 nov.
Nijntje beweegles groep 1/2A/2B
Di 14 nov.
Plusklas groep 5/6 en 7/8
Di 14 nov.
19.30 uur overleg schoolreiscom.
Woe 15 nov.
13.00 uur bovenbouwoverleg
Do 16 nov.
Fierljep-les groep 4/6, 5 en 7/8
Vrij 17 nov.
13.00 uur talentencircuit
Vrij 17 nov.
14.45 uur onderbouwoverleg
Ma 20 nov.
Gymles van Andries
Ma 20 nov.
12.30 uur bibliotheekboeken ruilen
Ma 20 nov.
15.00 uur overleg groep 7/8
Di 21 nov.
Nijntje beweegles groep 1/2A/2B
Di 22 nov.
Plusklas groep 5/6 en 7/8
Wo 22 nov.
Anky en juf Petra Conferentiedag
“Bevlogen onderwijs”
Vrij 24 nov.
13.00 uur talentencircuit
Ma 27 nov.
Gymles van Andries
Di 28 nov.
Plusklas groep 5/6 en 7/8
Wo 29 nov.
13.00 uur teamoverleg
Vrij 1 dec.
13.00 uur talentencircuit
Oanrinnerke december 2017 verschijnt in week 48
Team obs de Oanrin
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