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

Aan alle ouders/verzorgers van De Oanrin,
Personeel
In januari 2018 zijn de onderwijsassistentes Janneke vd Ploeg en Monique Noordhof gestart op de
Oanrin voor ondersteuning van BOUW. Dit is een
extra leesondersteuning voor leerlingen uit groep 3
en 4. Daarnaast is Janneke vd Ploeg tot de voorjaarsvakantie 3 ochtenden op de Oanrin voor extra
ondersteunende, schoolbrede klussen. Deze extra
paar handen zijn waardevol en erg fijn.
Op dinsdag 20 februari is juf Petra jarig. Van harte
gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren toegewenst.
Schoonmaakavond
Ouders, OR-leden en teamleden bedankt voor het
schoonmaken op 16 januari jl. Het is fijn als je de
volgende morgen een super schone school binnen
komt.
Eindadvies gesprekken groep 8
Op maandag 5 februari en dinsdag 6 februari organiseert juf Nynke het eindadvies gesprek voor groep
8. Het inschrijfformulier (datum + tijd) hangt voor de
ouders in de hal op de Oanrin.
Proeftoets eindcito groep 8
Op vrijdag 9 februari en maandag 12 februari gaan
de leerlingen van groep 8 een proeftoets eindcito
maken. Op deze manier oefenen ze met de wijze
van vraagstelling en de organisatie.
Woensdag 14 februari
Via televisie, radio of krant heeft u vast en zeker al
vernomen dat de acties van leerkrachten in
het basisonderwijs om een eerlijker salaris en minder werkdruk niet het gewenste resultaat hebben
opgeleverd. Onze minister van Onderwijs, dhr. Arie
Slob, heeft de wensen uit het werkveld van het basisonderwijs nog niet gehonoreerd. De vakbonden
organiseren daarom wederom acties. Het vervolg
zal een soort van estafette-staking zijn. Leraren uit
de drie noordelijke provincies starten met deze
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estafette-staking en worden opgeroepen om op
woensdag 14 februari het werk neer te leggen.
Het team van obs de Oanrin staat achter deze stakingsoproep. Het bestuur van onze stichting Comprix ondersteunt het initiatief van de vakbonden en
van haar personeel. Dit betekent dat de schooldeur
van obs de Oanrin dicht is op 14 februari a.s. Het
team zal deze dag naar Groningen gaan, waar de
vakbonden een stakingsmanifistatie organiseren.
Voor de ouders/verzorgers is hierbij is het volgende
van belang.
Het is niet toegestaan invallers in te zetten om de
stakende leerkrachten te vervangen. Evenmin mag
er een beroep worden gedaan op uitzendkrachten.
Dit zou immers het recht op staking ondermijnen.
Indien u gebruik wilt maken van de kinderopvang,
dan kunt u contact zoeken met KOV De Basis/KidsVilla, Mannie Cazemier telnr. 0594-631266. De kosten voor opvang zijn voorrekening van de ouders/verzorgers, die hier gebruik van willen maken.
Regionale voorleesfinale
Op woensdag 14 februari wordt in de bibliotheek te
Gorredijk de regionale voorleesfinale georganiseerd. We wensen Isabelle Hoogeveen heel veel
succes en plezier toe. Zij vertegenwoordigt als voorleeskampioen de Oanrin en zal voorlezen uit het
boek “De pizzaspion” van Anna Woltz.
Edu-robotics event
Op woensdag 21 februari organiseert Beta.noord
een Wetenschap & techniek evenement in de Harmonie te Leeuwarden. Alle basisscholen, die de robot hebben ontvangen, mogen naar dit evenement
met 4 leerlingen uit groep 7/8. Door loting in de
groep werden de leerlingen gekozen. Sacha, Isabelle, Lisanne en Hessel gaan samen met Nynke vd
Wal naar deze interessante morgen. Astronaut André Kuipers presenteert het programma. We wensen hen alvast heel veel plezier en Nynke dank voor
de ondersteuning.
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Theatervoorstelling groep 7/8
Op donderdag 22 februari gaat groep 7/8 naar de
theatervoorstelling “Stormkracht” in de Wier te
Ureterp. Dit wordt gespeeld door theaterloods-b.
Ateliers Majeur organiseert dit voor alle leerlingen
van groep 7/8 in gemeente Opsterland.
Talentencircuit
Op vrijdag 19 januari is de 2e ronde van het talentencircuit gestart. Noteert u alvast in uw agenda:
Vrijdag 23 februari 13.15 uur presentatie talentencircuit. U bent van harte welkom.
Plusklas
Het 1e blok plusklas is afgesloten met een presentatie voor de betreffende (groot)ouders. Na de voorjaarsvakantie organiseert juf Greta gesprekken voor
ouder + leerling. De ouders worden via Social
Schools geïnformeerd. Het 2e blok plusklas wordt
georganiseerd door juf Antina op de dinsdag
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” .
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.
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.

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 vele lege plastic
flessen nodig. U kunt deze inleveren in de container
in onze hal. Alvast bedankt voor het verzamelen.
Overzicht activiteiten
Ma 5 febr.
12.30 uur bibliotheekboeken ruilen
Ma 5 febr.
14.30 uur teamoverleg
Ma 5 febr.
Eindadvies gesprekken groep 8
Di 5 febr.
10.15 uur Nijntje beweegles
Di 6 febr.
15.00 uur samenwerkingsoverleg
Peutergroep/leerkrachten groep
1/2 obs + cbs.
Di 6 febr.
Eindadvies gesprekken groep 8
Wo 7 febr.
14.00 uur overleg ib / dir
Vrij 9 febr.
13.00 uur talentencircuit
Ma 12 febr.
12.30 uur bibliotheekboeken ruilen
Ma 12 febr.
15.00 uur overleg gr. 7/8
Di 13 febr.
10.15 uur Nijntje beweegles
Wo 14 febr
leerlingen zijn vrij
Wo 14 febr.
19.00 uur regionale voorleesfinale in de bieb te Gorredijk
Vrij 16 febr.
12.30 uur leerlingenraad
Vrij 16 febr.
13.00 uur talentencircuit
Ma 19 febr.
14.30 uur teamoverleg
Di 20 febr.
Juf Petra jarig
Di 20 febr.
10.15 uur Nijntje beweegles
Di 20 febr.
Groeps- en leerlingbespreking
Wo 21 febr.
Edu-robotics event
Wo 21 febr.
Groeps- en leerlingbespreking
Do 22 febr.
9.00 uur theatervoorstelling gr. 7/8
Do 22 febr.
20.00 uur OR-vergadering
Vrij 23 febr.
13.15 uur presentatie talentencircuit
Ma 26 febr.
voorjaarsvakantie
t/m vrij 2 maa
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
Oanrinnerke maart 2018 verschijnt in week 10.
Team obs de Oanrin
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