Weekinfo 22-09-2017
Nieuwe berichten:
Ontruimingsoefening:
Afgelopen dinsdag hadden we onze eerste ontruimingsoefening van dit schooljaar. Om
09.50 lieten we het brand alarm afgaan. Eerst hebben we de leerlingen uitleg gegeven
over wat er gaat gebeuren en waar de kinderen naar toe moeten als het alarm af gaat.
DaVinci onderwijsfestijn:
Afgelopen woensdag zijn een aantal teamleden naar Amsterdam afgereisd om naar het
DaVinci onderwijsfestijn te gaan. Naast een aantal sprekers, kon er ook gekozen worden
uit een drietal workshops. Hier werd veel uitleg gegeven over het werken met de
methode van DaVinci.
Kastanjes zoeken groep 1-2:
Wilt u uw kind maandag een plastic tas meegeven? We gaan maandag of dinsdag
kastanjes zoeken en dan is het handig om alle gevonden kastanjes in de tas mee naar
huis te nemen.
Sportdag Agrarische Dagen groep 7-8:
Gisteren is juf Ellis met de leerlingen van groep 7-8 op de fiets naar Franeker gegaan
om deel te nemen aan de sportdag van de Agrarische Dagen. Er stonden verschillende
workshops op het programma zoals judo en badmintonnen. Aan het eind van de dag
kregen alle leerlingen een gegraveerd glas mee naar huis. Sommige leerlingen hebben
deze vrijdagmorgen mee naar huis genomen. Foto’s die juf Ellis gemaakt heeft kunt u
vinden in ons fotoalbum dat u kunt vinden op onze website www.oanset.nl
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
Herhaalde berichten:
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/)”

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

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
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.
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.

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

