
 

 

 

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

kunt lezen!!!! 
 

 

 
 

Verjaardagen Maart: 

 6 Yindee wordt 12 jaar  

 6 Remco wordt 10 jaar 

15 Huub wordt 12 jaar 

16 Silke van D. wordt 7 jaar 

17 Anna Wil wordt 6 jaar 

21 Rick wordt 8 jaar 

31 Amarens wordt 5 jaar 

 

Mededelingen: 

• Afgelopen week zijn Remco (groep 6) en Sander (groep 3) bij ons op school 

gekomen, wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school. 

• Woensdag 6 maart zijn alle leerlingen vrij in verband met de studiedag van Elan 

onderwijsgroep. 

• Donderdag 14 maart is er weer een kijkmiddag. Iedereen is dat van harten 

welkom om een kijkje in de school te nemen. De kijkmiddag is van 15.50 uur tot 

16.00 uur. 

• Vrijdag 15 maart zijn alle leerlingen vrij in verband met de staking. 

• Er is weer genoeg fruit voor de leerlingen van groep 1-2 voor maandag en dinsdag. 

 

Staking 15 maart 

Wij staken 15 maart, omdat wij vinden dat er onvoldoende in het onderwijs wordt 

geïnvesteerd. Met de komst van het passend onderwijs zijn de middelen niet toereikend 

genoeg om dit goed in de praktijk uit te voeren.  

In het onderwijs hebben we veel te maken met tekorten, hier wordt altijd geprobeerd 

een oplossing voor te vinden, maar dat is tegenwoordig heel erg moeilijk. Vaak werken 

parttimers extra wat leidt tot extra werkdruk. 

Als laatste vinden wij dat ons salaris zwaar achterblijft als we dat vergelijken met onze 

collega's in het voortgezet onderwijs. 

Team obs de Oanset. 

 

Opvang 15 maart 

Mocht u echt geen opvang kunnen regelen, neemt u dan contact op met Meester Wybren 

wdijkstra@elanowg.nl  

 

Voorstelling groep 3-4: 

Donderdagochtend 7 maart gaan groep 3 en 4 naar de theatervoorstelling “Omke Roel” 

in de Koornbeus in Franeker van 10.00 uur tot 11.00 uur. 

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


 

 

 

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

kunt lezen!!!! 
 

 

Maandag 11 maart telefonisch niet bereikbaar: 

Maandag 11 maart zijn wij in verband met het overstappen naar een ander 

telefoonsysteem telefonisch niet bereikbaar, in noodgevallen kunt u bellen met meester 

Wybren op de Martenaskoalle op telefoonnummer 058-2531222 of u kunt mailen naar 

info@oanset.nl 

 

Zaalvoetbaltoernooi groep 7-8: 

Groep 7-8 zal dinsdag 19 maart mee doen aan het zaalvoetbaltoernooi voor 

dorpsscholen. Meer informatie volgt later. 

  

Zaalvoetbaltoernooi groep 5-6 voor de dorpsscholen: 

Op woensdag 20 maart doet groep 5 en 6 mee aan het zaalvoetbaltoernooi in 

Tzummarum. Het toernooi start om 08.45 uur en is om 12.00 uur afgelopen. 

Wie zou er deze ochtend kunnen rijden? Ik hoor het graag.  

Mailen kan naar mwijbenga@elanowg.nl  

 

Verzamelen 

Voor een activiteit op school zijn wij op zoek naar de volgende materiaal: 

• Keukenrol 

• wc rolletjes  

• Lege flesjes ( klein ) 

• Plastic bakjes met deksel bijvoorbeeld van yoghurt, boter etc. 

• Pringles bussen  

• Als u dit heeft ontvangen wij dit graag op school. Alvast bedankt! 

 

Oproep van Talitha Dorenbos (moeder Rebecca en Ruben): 

Talitha Dorenbos zit nog steeds met een knieblessure thuis en daardoor is het lastig om 

op de kinderen van school te halen. Is er iemand die Rebecca en Ruben van school mee 

zou kunnen nemen en thuis kan brengen? Het gaat om elke dag behalve woensdag.  

U kunt contact opnemen met Talitha via 06-37401211 

 

Schoolfruit: 

Het schoolfruit voor aankomende week is: 

                                 
Mandarijn       Peer            Sinaasappel  
 

Agenda: Maart  

1 Oansetje  

6 Studiedag Elan leerlingen vrij!  

14 Kijkmiddag  

15 Staking, leerlingen vrij.  

.. Ontruiming week 12  
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