Weekinfo 10-11-2017
Tijden Sinterklaassprookje groep 7-8 aangepast:
Omdat de meeste scholen in Franekeradeel met een continurooster werken, starten de
middagvoorstellingen (voor de bovenbouw) eerder dan voorgaande jaren. De nieuwe
tijden zijn afgelopen dinsdag aan ons bekend gemaakt. De voorstelling begint om 13.15
uur en de zaal gaat om 13.00 uur open. Daarom willen wij graag om 12.45 uur vertrekken
van school.
Rijders gezocht vervoer groep 7-8 Sinterklaassprookje:
De leerlingen van groep 7-8 gaan dondermiddag 30 november naar het
Sinterklaassprookje in de Koornbeurs te Franeker. Ze vertrekken om 12.45 uur van
school. De voorstelling duurt tot ongeveer half 4. De kinderen kunnen deze dag dus later
thuis zijn. Wilt u rijden stuur dan een mailtje naar juf Ellis e.comello@oanset.nl
Rijders gezocht vervoer groep 3-6 Sinterklaassprookje:
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 11.00 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 of naar juf
Miriam m.wijbenga@oanset.nl
Let op: de rijders kunnen niet bij het Sinterklaassprookje aanwezig zijn!
Het brengen en/of het halen is bij het parkeerterrein van de Lidl en Albert Heijn.
Vernielingen klimmuur:
Afgelopen maandag constateerden wij vernielingen aan onze klimmuur.
Er staken 2 schroeven uit de muur en de klimstukken zijn verdwenen.
Dit betreuren wij ten zeerste en wij hebben hiervoor aangifte gedaan bij de politie!
Als iets “per ongeluk” stuk gaat in het weekend, kom dat dan even melden.
Zodat we dit gezamenlijk kunnen oplossen.
Nationaal schoolontbijt:
Gisteren was het nationaal schoolontbijt. De meeste leerlingen kwamen lekker in hun
pyjama of huispak naar school, om gezellig met de klas te gaan ontbijten.
Er stond allemaal lekker en gezond beleg klaar zoals appelstroop, smeerkaas voor
kinderen, 30+ kaas, yoghurt, cruesli , komkommer, kinderthee, bruin brood,
krentenbollen en bruine bollen.
De kinderen hebben lekker gegeten, foto’s die gemaakt zijn kunt u vinden op onze
website www.oanset.nl
Wist u dat u de Weekinfo en het Oansetje ook altijd op onze website www.oanset.nl
kunt lezen!!!!

Laatste les Schoolschaatsen:
Afgelopen woensdag was de laatste les voor het Schoolschaatsen.
De leerlingen hebben de afgelopen weken leuke dingen gedaan op schaats gebied en
afgelopen woensdag mochten ze de 11 stedentocht schaatsen.
Foto’s die gemaakt zijn kunt u vinden op facebook en onze website.
Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werkster:
Woensdag 15 november is er van 9.15 uur tot 10.00 uur inloop spreekuur van onze
schoolmaatschappelijk werkster Marije v/d/ Molen. U kunt zonder afspraak bij haar
langskomen. Wilt u weten wat zij allemaal voor u betekenen kan, kijk dan even op onze
website http://www.oanset.nl/schoolmaatschappelijk-werk/
Laatste keer Reshare Kledingactie:
Dinsdag 21 november zullen wij voor de laatste keer in samenwerking met Reshare een
kleding actie houden. Er wordt te weinig kleding ingeleverd, daardoor kan het niet meer
uit vanuit de organisatie Reshare.
Versiercommissie:
Er hebben zich inmiddels voldoende mensen aangemeld voor de versiercommissie.
Binnenkort wordt er contact met u opgenomen.
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 ouder raad.
Nieuwe schoolborden:
Dinsdag 14 november komen er nieuwe borden op school. Groep 1-2 en groep 3-4 krijgen
een mobiel bord en de groepen 5-6 en 7-8 een bord aan de muur, maar wel op lift zodat
hij op en neer kan. Dit gaat vanaf 12 uur van start, dus kan wat hinder opleveren tijdens
de lessen.
TSO:
Regelmatig komt het voor de er kinderen op de overblijf zijn die niet op de lijst staan.
De kinderen kunnen hier niets aan doen maar u als ouders/verzorgers wel.
Wij willen u dan ook vragen dat als u kind gebruik maakt van de tussen schoolse opvang u
dit wilt doorgeven via de telefoon 0517-269321 of mail info@oanset.nl en het niet via de
kinderen wilt doen, omdat dit vaak door de kinderen vergeten wordt te melden.
Ook als uw kind wel op de lijst staat en niet naar de overblijf komt willen wij dit graag
weten zodat wij niet om kinderen gaan zoeken die al naar huis zijn.
Er staan gemiddeld 25 leerlingen per overblijf dag op de lijst, en iedereen is altijd
welkom, maar voor de overblijfkracht is het wel prettig om te weten welke kinderen er
precies zijn. Alvast bedankt voor uw medewerking.

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

