Mjumsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen. Tel. 0516-541777
Aan alle ouders/verzorgers van De Oanrin,
Even voorstellen: Daan Planting
Het schooljaar is al
een tijdje begonnen
en ik heb al vele ouders ontmoet. Deze
nieuwsbrief grijp ik
aan om me verder
voor te stellen.
Mijn naam is Daan Planting, 51 jaar en ik woon in
Leek met mijn gezin. Ik ben getrouwd en we hebben
3 kinderen. De oudste (22 jaar) woont op kamers,
de jongste 2 (van 15 en 20) wonen nog thuis.
In mijn vrije tijd houd ik me, naast mijn gezin, o.a.
bezig met windsurfen, lezen en Spaans. Verder ben
ik dol op reizen en vogels kijken.
Ik ben gestart als leerkracht in Groningen. Vanaf
2002 ben ik directeur geweest in Groningen, Oosterwolde en Haulerwijk. Tot en met schooljaar 20162017 heb ik ook nog voor de groep gestaan.
In Haulerwijk ben ik, samen met de directeur van de
voormalige christelijke school, voor dit schooljaar directeur van de nieuwe fusieschool De Laweij. Omdat Anky Kerkstra vlak voor de zomervakantie aangaf dat ze naar een andere school ging, ben ik gevraagd om in ieder geval dit schooljaar directeur op
De Oanrin te worden. Op beide scholen ben ik dus
als interim aan het werk.
Ik vind het belangrijk om bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen. Mocht u vragen of opmerkingen
hebben, dan vraag ik u even binnen te lopen of me
aan te spreken op het plein. Mailen en bellen kan
natuurlijk ook. Samen (ouders en school) hebben
we een belangrijke verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van de kinderen. Die kunnen we alleen
goed invullen door goed contact te houden.
Daan Planting
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Personeel
In overleg met Comprix is afgesproken dat juf Mary
Jansen als leerkracht wordt toegevoegd aan onze
school. Mary zal allerlei taken in de school gaan
doen, maar vooral actief zijn in de klassen. Op dinsdag splitsen we groep 7 en 8 en zal juf Mary les geven aan groep 8. Groot voordeel hiervan is dat we
in 2 kleine groepen (elk 10 leerlingen) heel intensief
kunnen inzoomen op de leerstof van die groepen.
Samen met juf Geertje gaat juf Mary op vrijdag in
groep 3 les geven. Dit geeft juf Geertje de kans om
extra aandacht te geven aan kinderen in de klas ofwel andere taken op te pakken.

Kinderboekenweek 2018
Vandaag zijn we gestart met de Kinderboekenweek.
Het thema is dit jaar Kom erbij! en gaat dus over
vriendschap. Vanmorgen zijn we met alle kinderen
gestart in het speellokaal. Juf Janneke heeft het
thema geïntroduceerd en meester Daan heeft 2 verhalen voorgelezen van Kikker. In de klas worden de
komende tijd allerlei activiteiten georganiseerd om
aandacht te geven aan boeken en lezen. Op vrijdag
12 oktober sluiten we het met alle kinderen af.
Fietsen
Er blijven na schooltijd vaak fietsen staan op school.
Soms zetten we ze binnen, maar dit is niet altijd
haalbaar als het er teveel zijn.
Wilt u eraan denken dat de kinderen de fiets wel
weer mee naar huis nemen?
Leerlingenraad
Deze week worden in de groepen 5 t/m 8 twee leerlingen per groep gekozen voor de leerlingenraad.
Aanstaande vrijdag maken we aan alle kinderen
van de school de leerlingenraad bekend.
De leerlingenraad vergadert elke maand met meester Daan en bespreekt dan zaken die vanuit de kinderen komen d.m.v. de wensenput (een mooie doos
waar de leerlingen wensenbriefjes in kunnen stoppen).
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Juffen en meesterdag
Op vrijdag 19 oktober vieren de juffen en meester
hun verjaardagen. Dit jaar is het thema Disney. De
kinderen mogen deze dag verkleed komen. We
hebben een dag vol leuke activiteiten en traktaties.
Dit houdt in dat de kinderen geen 10-uur pauzehap
mee hoeven te nemen. Tussen de middag is het
tosti-middag! Groep 3 t/m 8 krijgt dan de mogelijkheid om een tosti te maken. Wilt u dan uw
kind brood met geschikt beleg meegeven? Aangezien groep 1/2 's middags vrij is doen zij dit op donderdag 18 oktober.
Overzicht activiteiten
 9 okt
teamoverleg
 12 okt
afsluiting Kinderboekenweek
 15 okt
Infoavond groep 8 (19.30 uur)
 16 okt
OR vergadering
 18 okt
Groene spelen groep 4-5
 18 okt
tosti dag groep 1-2
 19 okt
juffen en meesterdag
tosti-dag groep 3-8
 20 t/m 28 okt herfstvakantie
 30 okt
start plusklassen
 31 oktober teamoverleg
Schoolse zaken
De schoolgids is bijna klaar en zal worden voorgelegd aan de MR. Als het helemaal klaar is, krijgt u
van ons een exemplaar.
Dit schooljaar gaan we aan de slag met een nieuw
schoolplan voor de periode 2019-2023. We zullen
daarom als team (samen met de MR) opnieuw nadenken over onze visie op onderwijs en de speerpunten voor de school voor de komende 4 jaren.
Team obs de Oanrin
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Nieuwbrief O.B.S. de Oanrin
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