nieuwsbrief van o.b.s. de oanrin
Mjumsterwei 8, 9243 ZM Bakkeveen. Tel:0516-541777

Aan alle ouders/verzorgers van De Oanrin,
Het is fijn om de collega’s, leerlingen en ouders na
2 weken vakantie weer te mogen begroeten.
We wensen een ieder voor 2018 heel veel geluk en
gezondheid toe.
Personeel
Op vrijdag 15 december is geboren Jinte Maree
Miedema, dochter van juf Welmoed en Siemen Jan.
Van harte gefeliciteerd en we wensen hen veel gezondheid en geluk toe. Jinte kwam 3 weken te
vroeg. Doch het gaat goed met Jinte en juf Welmoed. Lekker genieten van het verlof!!
Op donderdag 18 januari is de laatste LIO-dag van
juf Laurien op de Oanrin. Ze sluit haar stageperiode
af met een super goed resultaat. Het komende halfjaar rondt ze haar academische Pabo-studie af. We
wensen haar succes met de afronding en wie weet
treffen we elkaar weer in de onderwijswereld. We
kunnen met elkaar terug kijken op een waardevolle
stage en een fijne collega.
Eind week 4 stopt het zwangerschapsverlof voor juf
Ellen. Vanaf week 5 werkt ze op maandag en
woensdag bij groep 1/2A. Juf Amarens heeft op een
fijne wijze het verlof op de Oanrin vervangen.
De kans is groot dat juf Amarens op een andere
Comprix basisschool wederom zwangerschapsverlof gaat vervangen. We wensen haar veel werkplezier toe.
Nieuwe leerling
In januari start Senna Wouda in groep 1. We wensen hem een fijne basisschooltijd toe.
Nijntje beweegles
De Nijntje beweegles gaat op dinsdag 9 januari niet
door. Juf Dineke is langdurig ziek vanwege een hernia. We wensen haar van harte beterschap. Geerte
Kwant, buurtsportcoach Welzijn van gemeente Opsterland, is naarstig op zoek naar een vervanger.
Het streven is om vanaf dinsdag 16 januari de
Nijntje beweegles weer te kunnen organiseren.
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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.
Talentencircuit
Op vrijdag 19 januari start de 2e ronde van het talentencircuit. Noteert u alvast in uw agenda:
Vrijdag 23 februari 13.15 uur presentatie talentencircuit. U bent van harte welkom.
Overzicht activiteiten
Di 9 jan.
plusklas groep 5 en 6/7/8
Di 9 jan.
14.30 uur spreekmiddag
Do 11 jan.
19.30 uur MR-overleg
Vrij 12 jan.
GGD groep 7
Vrij 12 jan.
14.45 uur onderbouwoverleg
Ma 15 jan.
gymles door Jeltse
Ma 15 jan.
12.30 uur bibliotheekboeken ruilen
Ma 15 jan.
14.45 uur bovenbouwoverleg
Di 16 jan.
juf Greta Kanjertraining
Di 16 jan.
10.15 uur Nijntje beweegles
groep 1/2A/2B
Di 16 jan.
15.00 uur gebruikersoverleg psz
Di 16 jan.
19.30 uur schoonmaakavond
Wo 17 jan.
20.00 uur OR-vergadering
Do 18 jan.
monitoring dBos door Hilda Moen
groep 5 t/m 8
Vrij 19 jan.
10.15 uur leerlingenraad
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Vrij 19 jan.
Ma 22 jan.
Ma 22 jan.
Di 23 jan.
Di 23 jan.
Wo 24 jan.
Wo 24 jan.
Vrij 26 jan.
Di 30 jan.
Di 30 jan.

13.00 uur talentencircuit
15.00 uur overleg ib’er/dir
14.45 uur juf Geertje studie
Begrijpend luisteren
plusklas groep 5 en 6/7/8
10.15 uur Nijntje beweegles
Groep 1/2A/2B
10.15 uur IMV groep 5/6
13.00 uur teamoverleg
13.00 uur talentencircuit
10.15 uur Nijntje beweegles
Groep 1/2A/2B
eindpresentatie plusklas
groep 5 en 6/7/8

Oanrinnerke februari 2018 verschijnt in week 5.
Team obs de Oanrin
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Nieuwbrief O.B.S. de Oanrin
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