Weekinfo 15-09-2017
Staking 5 oktober: PO in Actie

“Het PO-front – het samenwerkingsverband van onderwijsbonden, POinactie en PO-Raad
– eist een eerlijk salaris voor en vermindering van de werkdruk van leerkrachten in het
PO. (Meer info vindt u op: https://www.pofront.nl/claim/)”
Het team van de Oanset en de andere scholen van Stichting Radius staan achter deze
actie. We hebben dan ook besloten ons aan te sluiten bij de landelijke staking op 5
oktober. Dit betekent dat de school gesloten is. We rekenen erop dat u zelf opvang
regelt voor uw kind(eren). Mocht u geen opvang kunnen regelen, en ook geen onderlinge
afspraken kunnen maken met familie of kennissen, neemt u dan contact op met de
directie van de Oanset.
Omdat stichting Radius ons salaris doorbetaalt het volgende filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=42DI1XR_peM&feature=youtu.be
Sportdag AD:
Volgende week donderdag 21 september wordt er een sportdag georganiseerd in het
kader van de Agrarische Dagen. Deze sportdag is in de Trije in Franeker. De dag zal
starten om 8:45 uur en zal afgelopen zijn om 14:00 uur. Juf Ellis wil hier, als het weer
het toelaat, op de fiets naar toe met de kinderen. Gezien de starttijd wil juf Ellis deze
dag om 8:20 uur vanaf school vertrekken. De kinderen moeten deze dag uiteraard hun
sportkleding en sportschoenen meenemen, een pauzehap, lunchpakket en genoeg te
drinken. Rond 14:30 uur zullen we met z’n allen terugfietsen naar school, de kinderen
mogen daarna gelijk naar huis.
Overblijf ouders gezocht:
We zijn we op zoek naar mensen die op maandag in een rouleersysteem de overblijf wil
doen tegen een kleine vrijwilligersvergoeding. Vier 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
Jantje Beton:
Vanaf 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.

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
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.
Wieltjesdag:
Ook dit jaar zetten we de traditie voort om iedere vrijdag om te dopen tot Wieltjesdag.
De kinderen mogen dan skeelers, rolschaatsen, een wavebord, een mini step of iets
dergelijks mee naar school nemen om daar gebruik van te maken tijdens de pauze.
We willen niet dat kinderen met (kleine) fietsen op het plein komen.
Telefoonlijst:
In de bijlage vindt u de telefoonlijst van alle leerlingen die bij ons op school zitten.
Te koop:
We hebben voor de vakantie op facebook een bericht geplaatst dat wij de voetbaltafel
en een bureau te koop hebben tegen elk aannemelijk bod. Op beide is een bod gekomen
maar we willen het ook langs deze weg onder de aandacht brengen omdat niet iedereen
gebruik maakt van Facebook. Heeft u belangstelling, stuur dan een mailtje naar meester
Wybren info@oanset.nl

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

