Verjaardagen Oktober:
1 Merle wordt 4 jaar
2 Thijmen wordt 9 jaar
10 Juf Silvia
23 Amarins wordt 9 jaar
29 Sietse wordt 12 jaar
Mededelingen:






Afgelopen week zijn juf Ellis, juf Elly, Wiebe, Elly, Emma en Sietse op reis
geweest naar Finland. Een uitgebreid verslag van deze reis zullen wij binnenkort
met u delen. Vanmorgen zijn ze met de bus vanuit Pori vertrokken naar Helsinki
waar ze vandaag en vannacht nog doorbrengen. Morgen vliegen ze weer terug
naar Amsterdam. Er staan een aantal foto’s op facebook en op onze website.
Groep 5-6 is afgelopen maandag naar een voorstelling in de Koornbeurs geweest.
Woensdag zijn ze gestart met het Schoolschaatsen. De foto’s die gemaakt zijn
kunt u vinden op onze facebookpagina en op onze website.
Gisteren (donderdag 5 oktober)zijn juf Janny, juf Miriam, juf Anneke en juf
Judith afgereisd naar Groningen om daar deel te nemen aan de staking.

Juf Janny 40 jaar in dienst:
Zondag 1 oktober was juf Janny 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Dit hebben wij
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Van de algemeen directeur van stichting
Radius, Marc Kammeraad, kreeg ze een mooie bos bloemen overhandigd. In school
hadden we briefjes opgehangen met een tekst. Van meester Wybren kreeg juf Janny
namens het team en de leerlingen een mooie schaal met inhoud en een cadeaubon waar
ze zelf nog iets moois voor kan halen. Ook vanuit de OR/MR kwam een mooie bos
bloemen juf Janny haar kant op. Er zijn een aantal foto’s gemaakt, deze kunt u vinden op
facebook en de website.
Juf Janny wil iedereen bedanken voor de felicitaties die ze heeft mogen ontvangen.
Wijzigingen huis/tandarts:
Als er wijzigingen zijn geweest van huisarts of tandarts wilt u dit dan aan ons
doorgeven, zodat wij dit kunnen aanpassen in onze administratie. Het is voor school
belangrijk om te weten waar we in geval van nood naar toe moeten gaan.
De huisartsenpraktijk van Tzummarum is overgenomen door dokter Eisinger, hiervan
zijn we op de hoogte. Maar de praktijk in Menaldum is al enige tijd opgesplitst.
Wilt u aangeven naar welke huisarts u gegaan bent.
Wist u dat u de Weekinfo en het Oansetje ook altijd op onze website www.oanset.nl
kunt lezen!!!!

Kinderboekenweek:
Afgelopen woensdag was de opening van de Kinderboekenweek. Het thema van de
Kinderboekenweek is “gruwelijk eng”. Iedereen mocht verkleed op school komen.
Om 11 uur verzamelde iedereen in de peuterspeelzaal. Juf Judith las een “eng” verhaal
voor over een kikker en een vijvermonster. Uiteindelijk bleek het om de schaduw van de
kikker en de andere dieren te gaan. Na het verhaal gaf juf Miriam een uitleg over de
gouden en zilveren griffels en penselen.
De leerlingen gaan een verhaal en een tekening maken met als thema “gruwelijk eng”.
Per combinatiegroep zoekt een geheime jury uit wie de winnaar is van de gouden en
zilveren griffel (verhaal) en penseel (tekening).
Deze uitreiking vindt plaats tijdens de kijkmiddag op donderdag 19 oktober.
Daarom verlengen wij de Kinderboekenweek tot donderdag 19 oktober.
Wij nodigen u uit om 15.00 uur eerst in de peuterspeelzaal te komen om bij de uitreiking
aanwezig te zijn.
Daarna zullen we de Kinderboekenweek afsluiten met het lied “Gruwelijk Eng”.
Herhaalde berichten:
Schoolschaatsen:
Woensdag 4 oktober was de eerste les voor het Schoolschaatsen van groep 5-6.
De leerlingen die schaatsen willen huren, kunnen dit bij de verhuur beneden doen.
De kosten hiervoor bedragen 2 euro per keer. Graag contant mee geven aan uw
kind(eren). Tijdens de schaatslessen is het verplicht een muts en handschoenen te
dragen! Als een kind deze niet mee heeft mag hij of zij niet deelnemen aan de les.
Dit i.v.m. de veiligheid van de kinderen.
Overlast bij verschillende buren na schooltijd:
Wij krijgen regelmatig klachten van de buren dat er na schooltijd en/of in het
weekend overlast is van kinderen (leeftijd tussen de 7 en 16 jaar) die met ballen over de
hekken schoppen en in de tuinen belanden. En dat er regelmatig afval over de hekken
gegooid wordt. Omdat het na schooltijd is kunnen wij hier niet meer aan doen dan het te
melden bij de kinderen dat als ze gebruik maken van het plein na schooltijd ze hier om
denken. Wij willen u vragen of u het hier met uw kinderen over wilt hebben, zodat het
voor iedereen leuk blijft in het dorp.
Overblijf ouders:
Er zijn steeds meer ouders die mee willen rouleren in het overblijfrooster, we hebben
nu Rob (vader Ruth en Luka), Jannie (moeder Sietse, Marike en Weit), Froukje (oma van
Mart), Ynte (moeder van Veerle) en Rinske (moeder van Tjitte en Jan) op papier staan.
Hartelijk dank voor jullie opgave!
Er kunnen altijd meer mensen bij. U kunt aangeven wanneer het voor u het beste uit
komt, op een bepaalde dag of eens in de 4 weken, alles is mogelijk. Wilt u meer
informatie over de overblijf, neemt u dan contact op met juf Judith info@oanset.nl
Wist u dat u de Weekinfo en het Oansetje ook altijd op onze website www.oanset.nl
kunt lezen!!!!

Agenda: Oktober
4
Dierendag
4
Start Schoolschaatsen (groep 5-6)
4-13 Kinderboekenweek
5
Dag van de leraar
5
Staking PO Leerlingen vrij
6
Oansetje
12
Schoolarts leerlingen groep 2
17
Schoolarts leerlingen groep 2
19
Kijkmiddag
Herfstvakantie 21-10 t/m 29-10
30
Luizencontrole

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

