
 

 

 

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

kunt lezen!!!! 
 

 

 
 

Verjaardagen Mei: 

9 Juf Feikje 

20 Marike wordt 9 jaar 

20 Weit wordt 9 jaar 

23 Laura wordt 11 jaar  

24 Lily May wordt 7 jaar 

 

Mededelingen: 

 Juf Judith is komende tijd afwezig, de tussen schoolse opvang is voor een groot 

deel al geregeld. Onze dank is groot. Denkt u: ik wil ook een keertje de overblijf 

doen, loop dan even naar binnen en neem een kijkje in de blauwe map die op de 

paarse tafel ligt. Als er geen naam bij een datum staat kunt u gerust uw naam 

noteren. 

 Donderdag 28 juni zijn de schoolfoto’s, meer informatie volgt later. 

 

Uitslag Centrale Eindtoets: 

Afgelopen week is de uitslag van de Centrale Eindtoets binnen gekomen. Trots zijn wij 

op het feit dat alle kinderen op of boven hun niveau hebben gescoord. Langs deze weg 

willen we de kinderen ook feliciteren met de behaalde scores. Klasse jongens en meisjes! 

 

Het landelijk gemiddelde ligt dit jaar op 534,9. De kinderen van groep 8 van de Oanset 

hebben een gemiddelde van 538,2 gehaald. Ruim boven het landelijk gemiddelde dus!!!!!! 

 

Cito leerling volgsysteem groep 1-7: 

In week 23 en 24 staat weer in het teken van de toets weken. Wilt u rekening houden 

met afspraken tijdens schooltijd. Graag in overleg met de leerkracht. 

 

Voorrondes F.K. Schoolkaatsen: 

A.s. woensdag 30 mei zijn de voorrondes van het F.K. schoolkaatsen. . Deze wedstrijd 

begint om 13:30 uur op het Sjûkelân in Franeker.  

O.b.s. de Oanset is vertegenwoordigd met 4 parturen. 

 

Jongens:     Meisjes: 

Rients en Wiebe    Myrthe en Marije 

Jochum, Jeroen en Thijs   Emma en Sietske 

 

Wilt u onderling afstemmen wie de parturen begeleidt en wie de kinderen op het 

Sjûkelân brengt. 

http://www.oanset.nl/
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Nieuwe wet: 

Er is in het nieuws veel over gesproken: Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving 

geldt. Om dit allemaal in goede banen te leiden, heeft Elan OWG een  Functionaris 

Gegevensbescherming aangesteld. 

Zoals u wellicht weet, plaatst school regelmatig een bericht op Facebook, al dan niet 

met een foto.  

Omdat de nieuwe wet vandaag zijn intrede doet, wil ik u nogmaals vragen of u bezwaar 

heeft dat school een foto op bijvoorbeeld Facebook plaatst, waarop uw kind staat.  

Als u hier bezwaar tegen heeft, wilt u dit dan laten weten! 

In de loop van het huidige schooljaar zult u waarschijnlijk een formulier van ons 

ontvangen waarop u dit formeel aan kan geven. 

 

Samen de bijen en insecten helpen!: 

Vanuit de provincie hebben we de uitnodiging ontvangen om met de kinderen de berm 

langs het nieuwe fietspad dat vanaf de Bethaniëleane langs de Tsjummearumerfeart 

loopt in te zaaien met bloemenmengsel. Dit om de insecten en de bijen een handje te 

helpen. 

 

We hebben gezegd dat we hier graag aan mee doen. Vandaag zouden we hier een mailtje 

over ontvangen waarin staat of het dinsdagmiddag 29 mei plaats kan vinden. Helaas 

hebben we het mailtje (nog) niet ontvangen. 

We zullen a.s. maandag communiceren of het doorgaat. Zo ja, dan vragen we of u de 

kinderen van groep 1 t/m 6 op de fiets naar school kan laten komen.  

Mocht het zo zijn dat de kinderen van groep 1 of 2 nog niet kunnen fietsen dan proberen 

we hier vervoer voor te regelen! Wilt en kunt u mee als begeleider, wilt u dit dan 

doorgeven bij de betreffende leerkracht. 

 

Schoolfotograaf: 

Donderdag 28 juni komt de schoolfotograaf op school. Verdere informatie volgt. 

 

Rapporten 

Wij willen graag de rapporten weer op school verzamelen. Als het rapport nog thuis ligt, 

wilt u deze dan meenemen naar school. 
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Pensioen juf Elly en juf Klaasje: 

Onze zeer gewaardeerde collega’s juf Elly en juf Klaasje gaan aan het eind van dit 

schooljaar met welverdiend pensioen. Hieronder de uitnodiging voor de receptie! 

 

 
 

Betaling schoolreisje: 

De eerste schoolreizen zijn alweer geboekt en moeten dus ook al betaald worden.  

Zou u zo vriendelijk willen zijn om het bedrag over te maken op IBAN-nummer: 

NL84RABO0153108096 t.n.v. Stichting Radius obs de Oanset.  

Graag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).  

De kosten voor het schoolreisje zijn als volgt: 

Groep 1-2  € 12.50 

Groep 3-6   € 35.00  

Groep 7-8  € 70.00 

 

Groep 1-2 gaan donderdag 5 juli op schoolreisje 

Groep 3-6 gaan donderdag 5 juli op schoolreisje 

Groep 7/8 gaan 2,3 en 4 juli op schoolkamp. 

 

 

http://www.oanset.nl/

