Weekinfo 17-11-2017
Nieuwe leerling:
Afgelopen woensdag is Arjen bij ons op school gekomen in groep 4.
Arjen, wij wensen je veel plezier toe bij ons op school.
Nieuwe borden:
Doordat er nieuwe type liften beschikbaar zijn gekomen, worden de nieuwe borden
woensdagochtend 22 november geplaatst. Dit in plaats van afgelopen dinsdag.
Te weinig vervoer sinterklaassprookje groep 3 t/m 6
Er is nog te weinig vervoer om de leerlingen van groep 3 t/m 6 naar Franeker te brengen
om te kijken naar het Sinterklaassprookje. Als er niet genoeg vervoer is kunnen de
kinderen hier helaas niet naar toe.
Zie hieronder nogmaals de oproep.
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
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.
Kinderen aan of af melden 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!!!!

