Verjaardagen November:
4 Lily wordt 7 jaar
10 Wiebe wordt 12 jaar
10 Thijs wordt 11 jaar
18 Ruth wordt 8 jaar
20 Marco wordt 7 jaar
30 Ywan wordt 10 jaar

Mededelingen:
 Afgelopen maandag was er weer een luizencontrole, we zijn nog steeds luisvrij.
 De ouderavond is dinsdag 7 november, hiervoor heeft u afgelopen woensdag de
uitnodiging gekregen. Het zou fijn zijn als er uit ieder gezin iemand aanwezig is,
voor het belang van de toekomst van de school. Zonder tegenbericht gaan wij er
vanuit dat u komt.
 In week 46 zijn er de voorlopig advies gesprekken voor de leerlingen van groep 8,
en de oudergesprekken op uitnodiging. Mocht u geen uitnodiging gekregen hebben
maar wilt u wel graag op gesprek komen, geeft u dit dat aan bij de leerkracht
zodat u ingepland kan worden.
 Het Nationaal Schoolontbijt staat voor de deur! Donderdag 9 november zullen
wij hier aan mee doen. Wilt u uw kind(eren) een bord, beker, kom en bestek
voorzien van naam mee naar school geven? Hierbij sturen we u een nieuwsbrief
met informatie over dit gezonde en leerzame ontbijtfeest op onze school.
 Juf Judith zal dit jaar voor de 10e keer mee spelen in het Sinterklaassprookje.
Meester Wybren afwezig:
Meester Wybren heeft 3 weken geleden een ongelukje gehad op het voetbalveld.
Tijdens een kopduel heeft hij een hoofdwond en een hersenschudding opgelopen.
Dit is de reden dat hij de week voor de vakantie en afgelopen week niet aanwezig was op
school. Hij moet rustig aan doen. Afgelopen dinsdag is hij even langs geweest om met
het team een bakje koffie te drinken.
Versiercommissie:
We willen graag weer een versiercommissie opstarten bij ons op school, die zo nu en dan
de school wil versieren. Het gaat hier om de middenruimte en de gangen. Denkt u dat
vind ik leuk om te doen, geeft u zich dan op via info@oanset.nl

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

Extra hulp gezocht voor ophalen oud papier:
Sinds het korps gestopt is, gaat de opbrengst van het oud papier volledig naar de school.
We zijn op zoek naar ouders/verzorgers die mee willen helpen bij het ophalen van het
oud papier. Het is ongeveer 7 keer per jaar en altijd op vrijdag avond, er zijn per ophaal
beurt 2 personen nodig. U kunt zich opgeven bij de O.R.
Rijders gezocht vervoer Sinterklaassprookje:
De leerlingen van groep 7-8 gaan dondermiddag 30 november naar het
Sinterklaassprookje in de Koornbeurs te Franeker. Ze vertrekken om 13.00 uur van
school. De voorstelling duurt tot ongeveer half 4. De kinderen zullen deze dag dus later
thuis zijn. Wilt u rijden stuur dan een mailtje naar juf Ellis e.comello@oanset.nl
De leerlingen van groep 3-6 gaan op vrijdagmorgen 1 december naar het
Sinterklaassprookje. De leerlingen vertrekken 08.25 uur van school. Deze voorstelling
duurt tot ongeveer 11 uur. De leerlingen zullen dus op de normale tijd weer thuis zijn.
Wilt u rijden dan kunt u een mailtje sturen naar juf Janny j.visser@oanset.nl
Let op: de rijders kunnen niet bij het Sinterklaassprookje aanwezig zijn!
Het brengen en/of het halen is naar het parkeerterrein bij de Lidl en Albert Heijn.
Een berichtje van de OR:
De Ouderraad (OR) wordt bestuurd door een aantal ouders.
De OR organiseert en assisteert bij activiteiten voor de kinderen die op school plaats
vinden. Bijvoorbeeld Koningsdag, de laatste schooldag, Sinterklaasfeest en Kerstfeest.
Ook organiseert de OR in samenwerking met de MR ieder jaar de zakelijke ouderavond.
Op de zakelijke ouderavond krijgt men een inzicht in de hoogtepunten van het
afgelopen schooljaar en verteld de MR waar zij zich mee bezig houden.
De zakelijke ouderavond is ook een avond waar u samen met de MR , OR en het team
(meesters en juffen) kunt praten, discussiëren over het voorbestaan van onze school.
Wat kunnen we verbeteren, organiseren om de Oanset voor nu en in de toekomst
aantrekkelijk te maken voor (nieuwe) leerlingen. We staan open voor ideeën en praten er
graag met u over……
De zakelijke ouderavond staat gepland voor komende dinsdag 7 november. Na afloop
komt iemand van de kinderboekwinkel ‘de Toverlantaarn’. Zij vertellen ons van alles
over kinderboeken. Zij (en ook wij) vinden dat lezen leuk moet zijn, op elke leeftijd en
op elk niveau. Wat het ene kind geweldig vindt, vindt het ander helemaal niets. Daarom
geven zij u specialistisch advies speciaal voor uw kind, zodat u altijd met het juiste boek
naar huis gaat.
(Voor)lezen is een belangrijke basis op school…
We hopen u te mogen verwelkomen op deze avond!
En mocht u eens willen helpen bij een activiteit van de OR…
Graag! Meld u zich dan even bij 1 van de OR leden.
Alvast bedankt!
Wist u dat u de Weekinfo en het Oansetje ook altijd op onze website www.oanset.nl
kunt lezen!!!!

Edu Robotics op de Oanset
Elke basisschool in Friesland heeft een EDU robot ontvangen. Dit om de kinderen de
kans te geven te ervaren hoe leuk techniek is.
Gistermiddag hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 een start gemaakt met het in
elkaar zetten van de verschillende onderdelen in groepjes.
Dit was nog niet zo gemakkelijk.
We hopen over een paar weken de robot aan u te kunnen voorstellen als hij helemaal
klaar is.
GVO lessen:
Begin
Bij GVO ( Godsdienstige Vorming Openbaar onderwijs) zijn we dit schooljaar begonnen
met wonderverhalen. In de meeste tradities komen ze voor. Samen hebben we vooral
gezocht naar de betekenis van de verhalen. Waarom zijn ze opgeschreven, wat kunnen
we er van leren. Met name op de vraag of de kinderen zelf wel eens een wonder hebben
meegemaakt kwamen er boeiende reacties. Ook zijn we bezig met het boek “Robin en
God” van Sjoerd Kuyper, in dit boek dat in 1997 werd bekroond met de Gouden Griffel
probeert Robin antwoord te krijgen op zijn vragen over het bestaan van God, hij krijgt
van zijn omgeving echt heel verschillende antwoorden. Bij ieder hoofdstuk maken
leerlingen hun eigen tekening/afbeelding zodat we naderhand allemaal ons eigen boekje
hebben.
Addy Stoker
Docent GVO
Agenda: November
1
Schoolarts leerlingen groep 7
3
Oansetje
7
Zakelijke ouderavond
8
Laatste les Schoolschaatsen groep (5-6)
9
Nationaal schoolontbijt
11
Sint Maarten
13-16 Oudergesprekken voorlopig advies groep 8
13-16 Oudergesprekken op uitnodiging van de leerkracht of op aanvraag vanuit u zelf
15
Spreekuur school maatschappelijk werk 09.15-10.00 uur
16
Schoolarts leerlingen groep 7
21
ReShare kledingactie
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Wist u dat u de Weekinfo en het Oansetje ook altijd op onze website www.oanset.nl
kunt lezen!!!!

