
 

 

 

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

kunt lezen!!!! 
 

 

 
Verjaardagen Juli:  

13 Lynn wordt 12 jaar 

20 Amber wordt 12 jaar 

20 Berber wordt 12 jaar 

22 Juf Judith 

 

 

Sponsorloop 

Wat hebben we een gezellige en sportieve ochtend gehad tijdens de sponsorloop. Het 

feit alleen al dat er weer meerdere ouders (en opa's en oma's) betrokken waren bij 

deze activiteit was erg fijn om te ervaren. Natuurlijk moesten deze “sponsoren” even 

kijken hoeveel rondjes de kinderen liepen. Onder leiding van de buurtsportcoaches werd 

voorafgaand aan de sponsorloop een warming up gegeven. Nadat de spieren warm waren 

kon er begonnen worden met het lopen van zoveel mogelijk rondjes. Met een enorme 

inzet en rode hoofden als resultaat deden de kinderen enorm hun best. Na afloop 

kregen de kinderen nog een lekker ijsje, wat voor de nodige verkoeling zorgde. Op 

school kreeg iedereen nog een waterfles als dank. 

Inmiddels hebben we bijna al het toegezegde geld binnen. De laatste bedragen kunnen 

nog tot 6 juli a.s. ingeleverd worden op school. Dan zullen we het eindbedrag ook bekend 

maken. 

 

Sportdag 

Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen uit groep 5 t/m 8 meegedaan aan de 

gemeentelijke sportdag op Schatzenburg (tussen Dronryp en Menaam). Gezamenlijk 

vertrokken de kinderen op de fiets. De buurtsportcoaches hadden een survivalparcours 

voor de kinderen opgezet. Het was een groot succes! 

 

Schoolreisjes 

Via ons ouderportaal bent u al ingelicht over de schoolreisjes die vorige week en 

afgelopen week plaats vonden. Er zijn vele foto's en berichten met u gedeeld. De 

kinderen uit groep 1 en 2 zijn naar de kinderboerderij in Drachten geweest. De 

schoolreis van de groepen 3 t/m 6 ging naar het blote voetenpad in Opende en naar 

Bakkeveen. Groep 7/8 ging drie dagen naar Appelscha en verbleven op een 

kampeerboerderij op de Boscamping. 

We kunnen terugkijken op 2 zeer geslaagde schoolreisjes en een geslaagd kamp. 

 

 

http://www.oanset.nl/


 

 

 

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

kunt lezen!!!! 
 

 

Koffieochtend 

Komende woensdagochtend van 10.00 uur tot 10.30 uur is er een koffieochtend. U als 

ouder bent van harte uitgenodigd om samen met de leerkrachten en andere ouders een 

bakje koffie of thee te komen drinken. Uiteraard zorgen we ook voor wat lekkers bij de 

koffie/ thee. De koffieochtend heeft een informeel karakter. 

Graag willen we van tevoren even weten of u van de gelegenheid gebruik maakt. U kunt 

zich opgeven door even een mailtje te sturen naar nwoudwijk@elanowg.nl  

 

Eindfilm en afscheid groep 8 

Op woensdag 7 juli vindt de première plaats van de zelfgemaakte film van groep 8. Drie 

leerlingen hebben een script geschreven voor een film: “Een schoolkamp om niet te 

vergeten”. De afgelopen periode hebben we opnames gemaakt en is de film gemonteerd. 

Woensdag 7 juli worden de ouders van de leerlingen uit groep 7/8 uitgenodigd om de 

film te bekijken in de Rede. Na afloop is er op een andere locatie, onder het genot van 

een hapje en een drankje, de afscheidsavond van de leerlingen van groep 8. 

 

Afscheid 

Aan het eind van dit jaar nemen we niet alleen afscheid van de leerlingen van groep 8, 

maar ook van enkele collega's en stagiaires. Juf Wendy, juf Marian, juf Lise en juf 

Nynke hebben na de zomervakantie een plekje elders binnen Elan gekregen.  

Juf Gea en juf Lisa hebben hun stages op de Oanset afgerond en gaan het komende 

schooljaar op een andere school stagelopen. We danken alle juffen die ons het afgelopen 

jaar hebben geholpen en wensen hen het beste toe op hun nieuwe plekje. 

 

Laatste schooldag 

Donderdag 8 juli is de laatste schooldag. Deze dag wordt er een vossenjacht 

georganiseerd. De kinderen worden om 08.15 uur op school verwacht. Zij hoeven geen 

eten en drinken mee te nemen.  

Alle ouders zijn vanaf 12.30 uur van harte welkom om op school te komen, dan wordt er 

afscheid genomen van de leerlingen van groep 8 en enkele juffen. Na het afscheid zijn 

de kinderen vrij, dat zal rond 13.00 uur zijn. 

 

Tot slot 

Wij wensen u een hele fijne vakantie toe en hopen volgend jaar op een “gewoon” 

schooljaar!! 

 

Agenda Juli  

7 Koffieochtend ouders/verzorgers en vrijwilligers 

7 BBQ Groep 8 en team 

8 Laatste schooldag (leerlingen rond 13.00 uur vrij) 

 Zomervakantie 09-07 t/m 22-08 

1e schooldag maandag 23 augustus 2021 

http://www.oanset.nl/
mailto:nwoudwijk@elanowg.nl

