Verjaardagen Januari:
6 Myrthe wordt 12 jaar
6 Silke wordt 8 jaar
14 Juf Mirjam
15 Tjitte wordt 9 jaar
17 Ayden wordt 6 jaar
22 Jan wordt 6 jaar
29 Jarno wordt 10 jaar
Mededelingen:
 We weten dat het officieel niet meer mag, maar we doen
het toch: wij wensen u voor 2018 het volgende:
 De luizenmoeders zijn weer langs geweest, en we kunnen
u vertellen dat we het nieuwe jaar luisvrij starten!
 Juf Miriam en juf Iris hebben volgende week een dag
geruild. Dit betekent dat juf Iris aanwezig is op
maandag en woensdag en juf Miriam op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Cito (LOVS)
Alle leerlingen hebben in week 3 en 4 Citotoetsen voor het leerling en onderwijs volg
systeem. Wilt u rekening houden met eventuele tandarts en dokters bezoekjes?!?!?!
Graag in overleg met de leerkracht.
Emailadressen:
Met de overgang naar de nieuwe naam, te weten Elan onderwijsgroep, veranderen ook de
emailadressen van de medewerkers van OWG Fier en Stichting Radius.
Hieronder vindt u een lijstjes met alle emailadressen:
De school is te bereiken op: info@oanset.nl (deze mail is tijdelijk nog niet in gebruik)
Meester Wybren wdijkstra@elanowg.nl
Juf Elly ebijdeleij@elanowg.nl
Juf Anneke asinnema@elanowg.nl
Juf Klaasje ktalsma@elanowg.nl
Juf Janny jvisser@elanowg.nl
Juf Miriam mwijbenga@elanowg.nl
Juf Ellis ecomello@elanowg.nl
Juf Judith judithhoekstra@elanowg.nl
Juf Feikje fvdduim@elanowg.nl
Juf Silvia skingma@elanowg.nl

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

Omdat het overzetten van de mail niet helemaal vlekkeloos is gegaan, krijgt u deze week
de nieuwsbrief op papier. We hopen dat de mail in de loop van volgende week weer
werkt.
Voortgezet onderwijs groep 8:
De komende periode worden er allerlei informatieavonden en doemiddag georganiseerd.
Vanuit school bezoeken wij altijd gezamenlijk de middagen van de AMS en de RSG in
Franeker.
De doemiddag van de AMS staat gepland op dinsdag 23 januari van 14:30 uur tot 16:30
uur. In een eerdere mail aan de ouders van groep 8 heeft al meer informatie gestaan
over deze middag. Hier stond een verkeerde eindtijd in de doemiddag is tot 16.30
uur!
Donderdagmiddag 8 februari zullen wij naar de beleefmiddag van de RSG gaan. Deze
middag start om 13:15 uur en is afgelopen om 16:00 uur.
Rapporten mee naar school:
Nog niet alle rapporten zijn weer terug op school. Wilt u deze zo spoedig mogelijk mee
geven? Vrijdag 9 februari gaan de rapporten weer mee naar huis.
Oude kranten:
Juf Ellis wil graag oude kranten voor in de klas. Heeft u nog wat thuis liggen dan zijn wij
hier erg blij mee.
Meester Jort:
Meester Jort is begonnen met zijn LIO stage in groep 7-8.
Hij is de hele week aanwezig behalve op donderdag.
De leerlingen zijn blij dat hij weer terug is.
Groepsbespreking:
Maandag 5 februari zijn de leerlingen vrij in verband met de groepsbespreking.
Project reis Zweden
In week 6 zijn juf Ellis en juf Anneke afwezig in verband met hun reis naar Umeå in
Zweden in het kader van ons Erasmus+ project.
Juf Ellis wordt vervangen door meester Jort en voor de donderdag zijn we nog op zoek.
Juf Anneke wordt vervangen door juf Elly.
Agenda: Januari
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Wist u dat u de Weekinfo en het Oansetje ook altijd op onze website www.oanset.nl
kunt lezen!!!!

