Weekinfo 29-09-2017
Nieuwe berichten:
Informatieavond:
Afgelopen dinsdag was er weer een informatie avond.
Deze was redelijk druk bezocht door u als ouders. Dit vinden wij erg fijn. Bedankt dat u
er was.
Kastanjes zoeken groep 1-2:
Afgelopen maandagmiddag zijn de leerlingen van groep 1-2 samen met juf Elly naar de
familie Sloots geweest. Familie Sloots heeft namelijk een hele grote kastanjeboom in de
tuin staan. Onze kleuters vonden het heel erg leuk om kastanjes te gaan zoeken. Daarna
zijn de kinderen met juf Elly via het bos en de haven weer terug naar school gelopen. De
foto's die juf Elly gemaakt heeft kunt u vinden in ons fotoalbum op onze website
www.oanset.nl
Voorstelling goed 5-6:
Er zijn genoeg rijders voor de voorstelling a.s. maandag 2 oktober van groep 5-6.
Vandaag hebben de kinderen een briefje mee naar huis gekregen. De ouders die rijden
zijn de moeder van Thijmen (gaat ook mee als begeleider), de moeder van Huub, de
moeder van Niek, de moeder van Amber en Berber en de moeder van Marike en Weit.
Jantje Beton:
De verkoop van de Jantje Beton loten zit erop. De kinderen van de groepen 7 en 8
hebben goed hun best gedaan en in totaal 257 loten verkocht van €3,-- per stuk. Van de
totale opbrengst gaat de helft naar Jantje Beton en de andere helft is voor school.
Schoolschaatsen:
Woensdag 4 oktober start de eerste les voor het Schoolschaatsen van groep 5-6.
De leerlingen die schaatsen willen huren, kunnen dit bij de verhuur beneden doen.
De kosten hiervoor bedragen 2 euro per keer. Graag contant mee geven aan uw
kind(eren).
Tijdens de schaatslessen is het verplicht een muts en handschoenen te dragen!
Als een kinder deze niet mee heeft mag hij of zij niet deelnemen aan de les.
Dit i.v.m. de veiligheid van de kinderen.
Betaling Schoolschaatsen groep 5-6:
Nog niet alle leerlingen van groep 5-6 hebben betaald voor het Schoolschaatsen. De
kosten voor het Schoolschaatsen bedragen €20.00. Wilt u dit mee geven naar school in
een gesloten envelop met de naam van het kind erop.

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

Project reis Finland:
Zondag vertrekken Juf Elly, Juf Ellis, Elly, Emma, Sietse en Wiebe naar Finland. Dit is
in het kader van het Erasmus+ project In Omnibus Omnia Est (alles heeft te maken met
al het andere).
De kinderen zullen lessen volgen op de Finse school en de leerkrachten zullen
vergaderen over de voortgang van het project. Natuurlijk is er ook tijd voor andere
leuke dingen!
We kregen gister nog een appje van de Finse juf dat zondagavond misschien het
Noorderlicht te zien is! Hopen maar.
Langs deze weg wensen we de juffen en de kinderen een hele fijne reis toe.
Zaterdag 7 oktober komen ze weer terug.
Opening Kinderboekenweek:
Woensdag 4 oktober is de start van de Kinderboekenweek. Het thema van de
Kinderboekenweek is “gruwelijk eng”. Wij willen samen met de leerlingen een
“spannende” opening gaan doen. De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen
in het thema van de Kinderboekenweek. Dit mag van alles zijn, als spook, monster, of
geef je eigen draai eraan.
Staking:
Donderdag 5 oktober zijn alle leerlingen vrij in verband met de PO staking.
Juf Miriam, juf Janny, juf Anneke en juf Judith gaan sowieso te staken naar Groningen.
Overlast bij verschillende buren na schooltijd:
Wij krijgen regelmatig klachten van de buren dat er na schooltijd en/of in het
weekend overlast is van kinderen (leeftijd tussen de 7 en 16 jaar) die met ballen over de
hekken schoppen en in de tuinen belanden. En dat er regelmatig afval over de hekken
gegooid wordt. Omdat het na schooltijd is kunnen wij hier niet meer aan doen dan het te
melden bij de kinderen dat als ze gebruik maken van het plein na schooltijd ze hier om
denken. Wij willen u vragen of u het hier met uw kinderen over wilt hebben, zodat het
voor iedereen leuk blijft in het dorp.
Herhaalde berichten:
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

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

