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Verjaardagen September: 

2 Elize wordt 5 jaar 

4 Sem wordt 9 jaar 

8 Damiën wordt 12 

16 Tobias wordt 8 jaar 

19 Ninthe wordt 6 jaar  

 

Mededelingen: 

 Afgelopen maandag zijn de luizenmoeders weer langs geweest op school. Ze 

hebben alle kinderen gecontroleerd, wij kunnen u vertellen dan alle leerlingen 

luisvrij zijn. Het is verstandig om thuis ook regelmatig uw kind(eren) te 

controleren op luizen. Mocht u deze aantreffen wilt u dit dat zo snel mogelijk 

doorgeven aan school.  

 Er heerst krentenbaard op school. 

 Maandag 17 september hebben we de informatieavond. 

 Voor de zomervakantie is er een sleutel gevonden die gemaakt is door  

sleutelspecialist Leeuwarden. Als u deze sleutel mist kunt u hem afhalen bij juf 

Judith 

 

En dan zit de eerste week van het nieuwe schooljaar er al weer op. De weken vakantie 

zijn weer om gevlogen. Ik hoop dat u een fijne vakantie met uw kind(eren) heeft gehad. 

 

Als ik in de klassen kijk, zie ik dat de kinderen ook al weer gewend zijn aan de schoolse 

setting. We maken er weer een leerzaam schooljaar van op o.b.s. de Oanset! 

 

Informatieavond:  

Maandag 24 september hebben we de jaarlijkse informatieavond. Tijdens deze avond 

zullen de leerkrachten kort vertellen wat het komende jaar allemaal gebeurt in de groep 

van uw kind. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om vragen te stellen.  

Wij hopen dat u allemaal komt! Het programma is als volgt:  

Inloop: 19.15 uur  

1e ronde: 19.30 uur – 19.50 uur  

2e ronde: 20.00 uur – 20.20 uur 
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Telefoonlijst:  

Aan het begin van het schooljaar sturen wij u een telefoonlijst mee met de nieuwsbrief. 

Als u NIET op deze lijst wilt staan of als uw telefoonnummer gewijzigd is, geeft u dit 

dan voor volgende week donderdag 13 september door op info@oanset.nl  

Wij sturen de telefoonlijst volgende week vrijdag (14-9-2018) mee met de Weekinfo. 

 

Ontruimingsoefening: 

Dinsdag 18 september hebben we onze eerste ontruimingsoefening gepland. 

Omdat meester Wybren samen met alle andere schoolleiders actie gaan voeren voor o.a. 

een eerlijk salaris, zal deze ontruimingsoefening verplaatst worden naar woensdag 12 

september! 

Voordat we het alarm af laten gaan geven wij een seintje in de groepen zodat de 

kinderen weten wat er gaat gebeuren.  

 

Schoolschaatsen groep 5-6: 

Groep 5/6 zal dit jaar meedoen met het Schoolschaatsen.  

Op woensdag 3 oktober 2018 is de eerste les. 

Hiervoor hebben wij een aantal ouders nodig die willen rijden naar de schaatshal in 

Leeuwarden. De lessen zijn op: 3 oktober – 10 oktober – 17 oktober –31 oktober en 

7 november. We vertrekken om 09.15 uur van school. De les is om 10.45 uur afgelopen. 

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar mwijbenga@elanowg.nl 

 

Betaling Schoolschaatsen groep 5-6: 

De kosten voor het Schoolschaatsen zijn €21.00. Wilt u dit mee geven naar school in een 

gesloten envelop met de naam van het kind erop.  

 

Gymrooster: 

Het gymrooster (inclusief vervoer naar Minnertsga, omkleden en gym tijd) voor dit 

schooljaar is als volgt:  

Dinsdagmiddag 14.00-15.30 groep 6/7/8 

Vrijdagmorgen 10.45-12.15 groep 3/4/5 

Groep 1-2 hebben bewegingsonderwijs in de peuterspeelzaal of buiten. Graag gymkleding 

op school laten. 

 

Goede gymkleding is verplicht: 

Het dragen van goede gymkleding en schoenen is verplicht voor alle leerlingen. Denkt u 

hierbij aan een gympakje of een korte broek met een T-shirt en goede gymschoenen. 

Dit in verband met de hygiëne en de veiligheid van de kinderen. Bij vergeten van de 

kleding, kan er niet mee gegymd worden.  

 

Bij de (oudere) leerlingen zijn lichaamsgeuren volop aanwezig, geef uw kind hiervoor 

eventueel deodorant mee naar school en zorg voor schone/frisse kleding, ook op de 
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dagen dat er geen gymles is. Zo voorkomen we dat er onaangename geurtjes in de klas 

hangen. Dat is wel zo prettig voor iedereen. 

 

 

Overblijf: 

Ook voor dit schooljaar staan veel kinderen voor vast op de lijst voor de overblijf.  

Als uw kind geen gebruik maakt van de overblijf maar hij/zij staat wel op de lijst, wilt u 

dit dan doorgeven aan juf Judith. Dit geldt ook voor wanneer uw kind niet op de lijst 

staat en wel op de overblijft komt. U kunt juf Judith mailen via info@oanset.nl of bellen 

op telefoonnummer 0517-269321 of kom gewoon even binnen. Juf Judith is, op 

donderdag na, alle dagen aanwezig.  

 

Overblijf ouders gezocht: 

We zijn we op zoek naar mensen die op donderdag in een roulatie systeem de overblijf 

willen doen. Meerdere mensen hebben voor de vakantie al aangegeven dat ze de 

overblijf wel willen doen maar de donderdag is toch wel een lastige dag. Ook omdat juf 

Judith niet meer op donderdag op de Oanset werkzaam is. Maandag en dinsdag is juf 

Judith bij de overblijf, mocht u met haar willen rouleren dan kan dat natuurlijk altijd. 

Voor meer informatie over de overblijf kunt u mailen naar info@oanset.nl   

 

Wijzigingen gegevens van uw kind: 

Als er wijzigingen zijn geweest van bijvoorbeeld de huisarts of tandarts of 

telefoonnummers of iets dergelijks dan horen wij dit graag. 

 

Jantje Beton: 

Het is bijna zover, van woensdag 12 september tot en met woensdag 26 september is de 

verkoopperiode voor de Jantje Beton Loterij. Samen komen wij in actie voor kinderen 

voor wie buitenspelen niet zo vanzelfsprekend is. 

De kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen woensdag een verkoopboekje met loten mee. 

In de klas zullen de kinderen verdere uitleg krijgen over de verkoop.  

 

Nieuwe collega grep 5-6 en 7-8: 

Dit schooljaar komt juf Mariëtte ons team versterken. Zij zal lesgeven aan groep 5-6 op 

maandag en aan groep 7-8 op vrijdag. Volgende week stelt zij zich even voor.  

 

Wieltjes dag: 

We willen dit jaar elke vrijdag weer “Wieltjesdag” noemen. Alleen op vrijdag mogen de 

kinderen iets op wieltjes mee nemen om in de pauze te gebruiken. Denk hierbij aan 

rolschaatsen, skeelers, skatebord, skelters, een step enzovoorts. Fietsen op het plein 

kan niet! 
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Lesrooster 2018-2019: 

’s ochtends: 

Groep / dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2  Juf Anneke Juf Anneke Juf 

Anneke 

Juf Anneke Juf Anneke 

3/4  Juf Iris 

Juf Mirjam* 

Juf Iris 

Juf Mirjam*  

Juf Janny Juf Janny Juf Janny 

5/6 Juf Mariëtte Juf Miriam  Juf Miriam  Juf Miriam  Juf Miriam  

7/8 Juf Ellis Juf Ellis Juf Ellis Juf Ellis Juf Mariëtte 

‘s middags 

1/2/3** Juf Iris Juf Iris XXXXXXXX Juf Anneke XXXXXXXXX 

4/5/6** Juf Mariëtte Juf 

Miriam 

XXXXXXXX Juf Janny XXXXXXXXX 

7/8** Juf Ellis Juf Ellis XXXXXXXX Juf Ellis XXXXXXXXX 

In principe is meester Wybren aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag. 

Juf Judith is op donderdag na alle dagen aanwezig op school. 

 

 

Pleinwachtrooster: 

Maandag  Juf Ellis 

Dinsdag  Juf Iris 

Woensdag  Juf Miriam 

Donderdag  Juf Janny 

Vrijdag  Juf Anneke 

 

Agenda: September 

3 1e schooldag 

3 Luizencontrole  

7 Oansetje 

12-26 Jantje Beton loten 

18  Ontruimingsoefening 1 (oefenen) 

18       Prinsjesdag 

24  Informatie avond 

25  Schoolarts leerlingen geboren 2013 

27  Schoolarts leerlingen geboren 2013 
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