Weekinfo 24-11-2017
Audit:
A.s. woensdag wordt de Oanset bezocht door mevr. Grijpma, een student van de audit
opleiding. Zij wordt deze dag bij gestaan door dhr. Oudeboon. Meneer Oudeboon is de
opleider. Mevr. Grijpma zal deze dag de school bekijken aan de hand van het
inspectiekader. Op deze manier willen we er voor zorgen dat duidelijk wordt of er
eventuele “blinde vlekken” zijn, zodat we hier gericht aan kunnen gaan werken.
Boeken Toverlantaarn:
De boeken van de Toverlantaarn zijn vandaag binnen gekomen.
De boeken worden bij de leerkracht in het lokaal neer gelegd van de oudste leerling van
het gezin. U moet zelf de boeken komen ophalen, we mogen ze niet aan de kinderen mee
geven.
Nog 1 rijder gezocht voor sprookje groep 3-6:
We zijn nog op zoek naar 1 auto!!! Kunt u vrijdagmorgen 1 december rijden naar
Franeker? De leerlingen vertrekken 08.25 uur van school, de voorstelling duurt tot
ongeveer 11.00 uur.
Het zo zou sneu zijn dat er 4 kinderen niet mee naar het sprookje kunnen, Juf Miriam
en juf Janny rijden zelf ook al.
Bent u onze reddende engel????
Mail dan nu naar juf Miriam m.wijbenga@oanset.nl
Sinterklaas groep 5 t/m 8
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben afgelopen maandag lootjes getrokken in hun
eigen groep. Het is de bedoeling dat de kinderen een surprise en gedicht maken voor
degene die op het lootje staat. Het bedrag waarvoor iets kan worden gekocht bedraagt
€5,-- Wij zullen dinsdag 5 december elkaars surprises gaan bewonderen en uitpakken.
Plastic tassen mee naar school:
Heeft u nog plastic tassen thuis waar u niets mee doet? Wij zijn er heel erg blij mee!
Wilt u deze dan meegeven naar school
Sok zetten:
Sok zetten is al vele jaren een traditie bij ons op de Oanset. Wilt u uw kind(eren)
maandag een sok mee naar school geven? We hebben gehoord dat de rommelpieten langs
zullen komen.

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

Versierde doos mee voor de leerlingen van groep 1-4:
Wij willen u vragen of u samen met uw kind thuis een doos (een kleine doos of bij
voorbeeld een schoenendoos) wilt versieren en deze mee naar school wilt geven uiterlijk
maandag 4 december. Hier kunnen de Pieten tijdens het bezoek aan de kinderen de
pepernoten in doen.
Juf Judith afwezig:
Omdat juf Judith mee doet aan het Sinterklaassprookje in Franeker zal zijn volgende
week de hele week afwezig zijn.
Het rooster voor de overblijf voor volgende week is als volgt, maandag Rob (vader Ruth
en Luka, dinsdag Ynte (moeder Veerle) en donderdag Rinske (moeder Tjitte en Jan).
Omdat de mail niet elke dag gelezen wordt verzoeken wij u om uw kind telefonisch
aan of af te melden voor de overblijf.
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!!!!

