Verjaardagen December:
3 Jeroen wordt 11 jaar
8 Juf Anneke
16 Xander wordt 11 jaar
15 Jordy wordt 10 jaar
24 Anna wordt 6 jaar
25 Marije wordt 11 jaar
27 Jelmer wordt 12 jaar
27 Meester Wybren
28 Colin wordt 5 jaar
31 Ylona wordt 9 jaar
Mededelingen:
 Dinsdag 12 december zullen wij wederom gaan staken. Hierover hebben wij u
afgelopen woensdag geïnformeerd.
 Vrijdag 15 december hebben we een ontruimingsoefening.
 Dinsdag 19 december is er weer een kijkmiddag. Iedereen is van harte welkom om
een kijkje in de school te nemen.
 Donderdag 21 december vieren wij ons kerstfeest hierover krijgt u binnenkort
meer informatie. Deze dag zijn de leerlingen naar school tot 13.30 uur. Wilt
u uw kind(eren) voor deze dag een lunchpakket mee naar school geven.
 Vrijdag 22 december krijgen alle leerlingen een schoolkrant mee naar huis.
Elan onderwijsgroep:
Stichting Radius, waaronder ook de Oanset valt en Onderwijsgroep Fier (openbaar
onderwijs Menaldumadeel, ‘t Bildt, Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel) werken al een
tijdje heel nauw samen.
Vanaf 1 januari hopen we een officiele fusie aan te gaan. We gaan dan verder onder de
naam:

Elan Onderwijsgroep

U zult hier misschien niet direct iets van merken. Er zal een nieuw logo gepresenteerd
worden en de emailadressen zullen worden aangepast.
Ook zullen de scholen een nieuwe website krijgen in “Elan stijl”.
Natuurlijk zal hier t.z.t. aandacht aan besteed worden en kunt u aankondigingen in de
media tegen komen.

Wist u dat u de Weekinfo en het Oansetje ook altijd op onze website www.oanset.nl
kunt lezen!!!!

Burgemeester van Zuijlen schiet o.b.s. de Oanset te hulp,
Vrijdag kregen de kinderen van de Oanset de schrik van hun leven. Sinterklaas had laten
blijken dat Amerigo, de trouwe viervoeter van de goed heiligman, weg was.
Het hele weekend hebben de kinderen gezocht, maar helaas was Amerigo in geen velden
of wegen te bekennen. Toen de kinderen maandag op het plein kwamen, werd duidelijk
dat een paard zijn behoeftes op het plein had gedaan. Was dit hoopje van Amerigo?
Na de pauze kwam burgemeester van Zuijlen de school binnen. Snel verzamelden alle
kinderen zich in de peuterspeelzaal. De burgemeester had namelijk een brief van
Sinterklaas gekregen. Deze brief las de burgemeester voor. In de brief stond
geschreven dat de Sint met de handen in het haar zat, want hij had geen idee hoe hij
nou naar Ried moest komen. De Sint vroeg de burgemeester om hulp, omdat
burgemeester van Zuijlen ook voor onderdak had gezorgd voor de Sint. Nadat de
kinderen een aantal oplossingen hadden bedacht vertelde de burgemeester dat hij het
probleem zou de met de wethouders zou bespreken en dat hij zeker wist dat er een
oplossing zou komen. De kinderen konden met een gerust hart gaan slapen.
Met deze geruststelling zijn de kinderen weer rustig terug gegaan naar de klassen. De
burgemeester is met deze moeilijke opdracht vertrokken richting stadhuis.
Dinsdag 5 december bleek dat burgemeester van Zuijlen een mooi Fries paard met koets
had geregeld voor de Sint en zijn Pieten. Hier kon de Sint ook mooi de pakjes in
vervoeren.
Sinterklaasfeest:
Afgelopen dinsdag kregen we bezoek van Sinterklaas en zijn twee Pieten. Om half 9
kwam er een piet aan lopen die vertelde dat de koets weg was terwijl de Piet nog op de
wc zat. Gelukkig was er een lieve mevrouw die haar naar Ried gebracht heeft. Enkele
minuten later arriveerde Sinterklaas en zijn andere Piet met koets met een fries paard
ervoor. Juf Silvia was er om Sinterklaas op te vangen en Doeke speelde gezellige liedjes
op de accordeon. Na de aankomst gingen we allemaal naar de peuterspeelzaal om daar
nog even een liedje voor Sinterklaas en zijn Pieten te zingen en een praatje te maken.
Daarna gingen alle ouders weer naar huis en is Sinterklaas de klassen door gegaan. De
kinderen hebben allemaal een leuk cadeautje gekregen. Foto’s die deze ochtend door
verschillende juffen gemaakt zijn kunt u vinden op onze website www.oanset.nl
Internationaliseringsproject:
Door de hele school zijn we momenteel bezig met het tweede thema van ons
internationaliseringsproject; keeping healthy. In de groepen 5 tot en met 8 zijn we de
afgelopen weken bezig geweest met het maken van een denkraam, dit is een soort
woordweb waar kinderen van alles op kunnen schrijven waar ze bij denken als we het
over keeping healthy hebben. De afgelopen week hebben de kinderen nagedacht over
een onderwerp waar ze graag meer over zouden willen weten. Hieruit zijn 8 groepen
gevormd die momenteel bezig zijn met het uitwerken van hun onderwerp. De komende
weken zullen de kinderen hiermee aan de slag gaan en uiteindelijk zullen alle groepen hun
werk gaan presenteren op een manier die goed past bij het onderzoek dat ze hebben
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gedaan. Naast deze opdracht zijn de leerlingen van de groepen 7 en 8 ook bezig met het
uitwerken van een gezond 3 gangen menu. Dit doen ze in kleine groepjes. Ze mogen het
menu helemaal zelf bedenken, het moet wel gezond zijn, binnen een budget van €15,-passen en voorzien zijn van een menukaart. Woensdag vinden de presentaties plaats en
dan zal er ook een winnaar uit de bus komen. Het winnende groepje mag ook echt hun 3
gangen diner gaan maken op school.
Agenda: December
4
Bezoek van de burgemeester van Franekeradeel
5
Sinterklaasfeest
8
Oansetje
12
Staken leerlingen vrij!!!
15
Ontruiming
19
Kijkmiddag
21
Kerstfeest
22
Schoolkrant mee
Kerstvakantie 23-12 t/m 07-01
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