Verjaardagen september
2 Elize wordt 4 jaar
4 Sem wordt 8 jaar
11 Juf Elly
16 Tobias wordt 7 jaar
19 Ninthe wordt 5 jaar
Mededelingen:
 Leerlingen verhuisd: Roos en Raywin zijn in de zomervakantie verhuisd, dit
betekent dat zij helaas niet meer bij ons op school zitten.
 Blij dat ik glij: in de bijlage vindt u informatie over het goedkoop kunnen
aanschaffen van het “blij dat ik glij” abonnement. Als u hier gebruik van wilt
maken kunt u het strookje en het geld tot uiterlijk vrijdag 15 september bij juf
Judith inleveren. Als u niet de mogelijkheid heeft om het strookje uit te printen
mail dan naar info@oanset.nl
 Luizencontrole: afgelopen dinsdag was er weer een luizencontrole. We weer
luisvrij begonnen! Fiona is gestopt als coördinator luizenmoeder. Jacqueline
Winkel neemt het van haar over. We zijn op zoek naar extra mensen die na de
vakantie even willen helpen met de luizencontrole. U kunt zich opgeven via
info@oanset.nl
 Reshare kledingactie:21 november hebben we weer een Reshare kledingactie.
Lesrooster 2017-2018
Groep / dag Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1/2
Juf Elly
Juf Elly
Juf Anneke Juf Anneke Juf Elly
3/4
Juf Klaasje
Juf Klaasje
Juf Janny
Juf Janny
Juf Janny
5/6
Juf Mirjam
Juf Mirjam
Juf Miriam
Juf Miriam
Juf Miriam
7/8
Juf Ellis
Juf Ellis
Juf Ellis
Juf Ellis
Juf Anneke
In principe is meester Wybren aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag.
Pleinwachtrooster:
Maandag
Dinsdag ochtend
Dinsdag middag
Woensdag
Donderdag ochtend
Donderdag middag
Vrijdag

Juf Ellis
Juf Klaasje
Juf Mirjam
Juf Miriam
Juf Anneke
Juf Janny
Juf Elly

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

Informatieavond:
Dinsdag 26 september hebben we de jaarlijkse informatieavond. Tijdens deze avond
zullen de leerkrachten kort vertellen wat het komende jaar allemaal gebeurt in de groep
van uw kind. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om vragen te stellen.
Wij hopen dat u allemaal komt! Het programma is als volgt:
Inloop: 19.15 uur
1e ronde: 19.30 uur – 19.50 uur
2e ronde: 20.00 uur – 20.20 uur
Telefoonlijst:
Aan het begin van het schooljaar sturen wij u een telefoonlijst mee met de nieuwsbrief.
Als u NIET op deze lijst wilt staan of als uw telefoonnummer gewijzigd is, geeft u dit
dan voor volgende week donderdag 14 september door op info@oanset.nl
Wij sturen de telefoonlijst volgende week vrijdag (15-9-2017) mee met de Weekinfo.
Verjaardag juf Elly:
Juf Elly viert vrijdag 15 september haar verjaardag in de groep. Hiervoor krijgen de
kinderen volgende week een uitnodiging voor mee naar huis.
Ontruimingsoefening:
Dinsdag 19 september hebben we onze eerste ontruimingsoefening gepland.
Voordat we het alarm af laten gaan geven wij een seintje in de groepen zodat de
kinderen weten wat er gaat gebeuren.
Schoolschaatsen groep 5-6:
Groep 5/6 zal dit jaar meedoen met het Schoolschaatsen.
Op woensdag 4 oktober 2016 is de eerste les.
Hiervoor hebben wij een aantal ouders nodig die willen rijden naar de schaatshal in
Leeuwarden. De lessen zijn op: 4 oktober – 11 oktober – 18 oktober – 1 november –
8 november. We vertrekken om 09.15 uur van school. De les is om 10.45 uur afgelopen.
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar m.wijbenga@oanset.nl
Betaling Schoolschaatsen groep 5-6:
De kosten voor het Schoolschaatsen zijn €20.00. Wilt u dit mee geven naar school in
een gesloten envelop met de naam van het kind erop.
Gymrooster:
Het gymrooster voor dit schooljaar op dinsdagmiddag is als volgt:
13.00-13.45 groep 5-6
13.45-14.30 groep 3-4
14.30-15.30 groep 7-8
Op woensdagmorgen en donderdagmiddag heeft groep 1-2 ook bewegingsonderwijs dit
kan afhankelijk van het weer binnen of buiten zijn.
Wist u dat u de Weekinfo en het Oansetje ook altijd op onze website www.oanset.nl
kunt lezen!!!!

Gymnastiek groep 7-8:
Groep 7 en 8 heeft elke dinsdagmiddag gymnastiek. Juf Ellis verwacht dat de leerlingen
gymmen in sportkleding en sport-/gymschoenen dragen. Bij vergeten van de kleding, kan
er niet mee gegymd worden.
Goede gymkleding is verplicht:
Het dragen van goede gymkleding en schoenen is verplicht voor alle leerlingen. Denkt u
hierbij aan een gympakje of een korte broek met een T-shirt en goede gymschoenen.
Dit in verband met de hygiëne en de veiligheid van de kinderen.
Bij de (oudere) leerlingen zijn lichaamsgeuren volop aanwezig, geef uw kind hiervoor
eventueel deodorant mee naar school en zorg voor schone/frisse kleding, ook op de
dagen dat er geen gymles is. Zo voorkomen we dat er onaangename geurtjes in de klas
hangen. Dat is wel zo prettig voor iedereen.
Da Vinci:
In groep 7 en 8 zijn we afgelopen week begonnen met een nieuw thema van Da Vinci: de
Maori’s.
De start van het thema bestond uit het ontstaan van alles. Hoe zijn het heelal, de
wereld en het leven op aarde eigenlijk ontstaan. Hier bestaan veel verschillende ideeën
over. We hebben gesproken over wat de wetenschappers hebben onderzocht en in de
klas de oerknal nagebootst. Ook hebben we gesproken over verschillende geloven en
verschillende volkeren die hier hun eigen theorieën over hebben. Het scheppingsverhaal
van de Maori’s is aan de orde geweest. De leerlingen hebben een scene uit dit verhaal
geschilderd.
Neemt u ook eens een kijkje op de website van DaVinci voor ideeën voor thuis op
http://www.davincivoorthuis.nl
Overblijf:
Ook voor dit schooljaar staan veel kinderen voor vast op de lijst voor de overblijf.
Als uw kind geen gebruik maakt van de overblijf maar hij/zij staat wel op de lijst, wilt u
dit dan doorgeven aan juf Judith. Dit geldt ook voor wanneer uw kind niet op de lijst
staat en wel op de overblijft komt. U kunt juf Judith mailen via info@oanset.nl of bellen
op telefoonnummer 0517-269321 of kom gewoon even naar binnen, juf Judith is alle
dagen van de week aanwezig.
Overblijf ouders gezocht:
We zijn we op zoek naar mensen die op maandag in een rouleersysteem de overblijf wil
doen tegen een kleine vrijwilligersvergoeding. Drie personen hebben al aangegeven dat
ze dit wel willen doen, maar er kunnen altijd meer mensen bij. Dinsdag en donderdag is
juf Judith bij de overblijf, mocht u met haar willen rouleren dan kan dat natuurlijk
altijd. Voor meer informatie over de overblijf kunt u contact opnemen met meester
Wybren. info@oanset.nl

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

Informatie brochure:
Vandaag gaat de informatie brochure mee naar huis.
Hierin staat allerlei informatie over het komende schooljaar en een jaarplanning
inclusief vakanties en vrije dagen.
Wijzigingen gegevens van uw kind:
Als er wijzigingen zijn geweest van bijvoorbeeld de huisarts of tandarts of
telefoonnummers of iets dergelijks dan horen wij dit graag.
Jantje Beton:
Het is bijna zover, van woensdag 13 september tot en met woensdag 27 september is de
verkoopperiode voor de Jantje Beton Loterij. Samen komen wij in actie voor kinderen
voor wie buitenspelen niet zo vanzelfsprekend is.
De kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen woensdag een verkoopboekje met loten mee.
In de klas zullen de kinderen verdere uitleg krijgen over de verkoop. Bij deze
nieuwsbrief is een infoblad voor ouders/ verzorgers opgenomen.
Verjaardag juf Janny:
Juf Janny viert vrijdag 15 september haar verjaardag in groep 3-4.
De kinderen mogen die dag verkleed op school komen.
Voorstellen juf Anneke:
Mijn naam Anneke Sinnema-Pasma.
Samen met mijn gezin woon ik in Menaldum.
Wij hebben een dochter Ilona van bijna 19 en een zoon Ydo van 14.
Mijn hobby’s zijn toneelspelen en koken.
Ik werk al bijna 30 jaar in het onderwijs, waarvan de laatste 20 jaar in Franeker.
Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op de Oanset in de groepen 1/2 en 7/8.
Ik hoop op een prettige samenwerking en snel tot ziens.
Agenda: September
4
1e schooldag
5
Luizencontrole
8
Oansetje
13
Jantje Beton loten
19
Ontruimingsoefening 1 (oefenen)
19
Prinsjesdag
21
Sportdag Agrarische dagen Franeker groep 7-8
26
Informatie avond

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

