
 

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

kunt lezen. 

       

 
 
 
Weekinfo 23-10-2020 
 
Laatste weekinfo 
Al enige tijd maken we gebruik van het ouderportaal Social schools en wordt u regelmatig 
geïnformeerd over schoolse zaken. Daarnaast krijgt u maandelijks het “Oansetje” in uw 
postvak in. We hebben daarom besloten dat dit de laatste weekinfo is. 
 
Nieuwe baan juf Mirjam 

Juf Mirjam heeft een nieuwe baan gekregen bij de bibliotheek Noord-Friesland. Hier zal ze 

per 1 november werkzaam zijn. Daardoor zal zij op donderdag niet meer voor de groepen 3 

en 4 staan. Ze wordt vervangen door juf Janny. Zo hebben de kinderen hun eigen 

vertrouwde juf ook op donderdag. 

Mogelijk kan het zijn dat ook juf Mirjam haar werkzaamheden in groep 7 en 8 zullen stoppen 

in de loop van het schooljaar. Zodra daar meer over bekend is, zullen we u informeren. 

Voorlopig blijft juf Mirjam op vrijdagochtend nog bij ons. 

 
Oudergesprekken digitaal 

In de maand november zijn er vanuit alle groepen oudergesprekken gepland (facultatieve 

gesprekken voor alle groepen; de herfstsignaleringsgesprekken voor ouders met kinderen uit 

groep 3 en de adviesgesprekken voor leerlingen die volgend jaar naar het voortgezet 

onderwijs gaan).  

Deze gesprekken zullen helaas online plaatsvinden. Via social schools ontvangt u een 

uitnodiging om uzelf in te plannen. De leerkracht neemt vervolgens (in de meeste gevallen 

via Teams) contact met u op op de door u aangegeven tijd. 

 

Contact leerkrachten 

Velen van u weten ons te vinden (via de mail of de telefoon). Mocht u contact op willen 

nemen met de leerkracht van uw kind, dan kunt u het mailadres vanaf vandaag ook vinden 

op onze website www.oanset.nl 

 

Bericht van de BSO (buiten schoolse opvang): 
Deze week is de BSO gestart. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is de BSO 
open. 
De tijden voor de BSO zijn ’s morgens van 07:00 uur tot 08:15 en ’s middags van 14:15 uur 
tot 18:15 uur en woensdags vanaf 12:30 uur tot 18:15 uur.    
De BSO wordt gedraaid door Irene v/d Bos- Hamoen. Irene is ook werkzaam bij de 
peuteropvang samen met juf Emmy.  
Wilt u informatie over de BSO of uw kind(eren) opgeven, ga dan naar de site van 
Kinderopvang Friesland. http://www.kinderopvangfriesland.nl/Buitenschoolse-opvang/ 
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