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Feestelijke ouderavond: 

Gisteren was het eindelijk zo ver. Na maanden oefenen was het tijd voor de feestelijke 

ouderavond. In een overvolle Rede speelden de leerlingen van groep 7-8 de musical “tent 

op z’n kop”. De leerlingen van groep 1-2 trapten af door eerst 3 liedjes te zingen. 

Tijdens de musical was het ook de beurt aan de leerlingen van groep 3/4 en 5/6. De 

leerlingen van groep 3-4 gingen allemaal leuke dingen doen met het animatieteam en de 

leerlingen van groep 5-6 deden twee dansen.  

De avond was een groot succes. Graag willen wij de ouders van de O.R., de dames van de 

schmink, de fotograaf, vrijwilligers van de Rede en een ieder die bijgedragen heeft aan 

dit succes bedanken voor de hulp/medewerking! Een speciale dank gaat uit naar de (voor 

ons onbekende) ouder die voor alle leerlingen en teamleden een mooie zonnebloem 

cadeau gegeven heeft!  Ook willen wij iedereen die aanwezig was, heel erg bedanken, 

mede daardoor was onze feestelijke ouderavond weer een succes!   

 

Vervoer schoolkamp groep 7-8: 

Voor het schoolkamp van groep 7-8 zijn wij op zoek naar chauffeurs die ons kunnen 

halen en/of brengen naar de boot van Vlieland. We verzamelen maandag 2 juli uiterlijk 

08.00 uur op school zodat we rond 08.10 uur kunnen vertrekken naar Harlingen. 

Woensdag 4 juli komt de boot rond 18.15 uur aan.  

Wilt u rijden stuur dan een mailtje naar juf Ellis e.comello@elanowg.nl  

De leerlingen krijgen maandag het schoolkampboekje met alle informatie mee naar huis. 

 

Vervoer schoolreis groep 1 en 2: 

Donderdag 5 juli gaan de kleuters  op schoolreis. We gaan met de trein naar 

Monkeytown in Leeuwarden.  De trein vertrekt ’s morgens om 8.59 uur uit Franeker. We 

vertrekken met de auto’s om 8.30 uur uit Ried. ’s Middags om 13.59 uur komen we weer 

aan op het station in  Franeker. Zijn er ouders die ons naar de trein in Franeker kunnen 

brengen en wie ons weer op kunnen halen.  U kunt zich opgeven via de mail 

ebijdeleij@elanowg.nl  of gewoon even tegen juf Elly zeggen.  

 

Schoonmaak: groep 1/ 2  en 3/ 4. 

Dinsdagavond 10 juli gaan we weer een schoonmaakavond houden in de groepen 1/2  en  

3/4 . U kunt zich opgeven bij de leerkrachten van uw kind. Aanvang 19.00 uur.  

 

Kaatsen: 

De twee parturen die afgelopen woensdag mee hebben gedaan aan het F.K. kaatsen 

hebben helaas geen prijs gewonnen. Wel zijn we trots op het feit dat de Oanset zowel 

een meisjes- als een jongenspartuur op de lijst van het FK had staan! 
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Schoolshirts: 

Heeft u nog een schooltenue thuis liggen, wilt u deze dan mee naar school geven? 

 

Rapporten: 

Wilt u het rapport weer mee geven naar school? 

 

Voetbaltoernooi: 

Wij organiseren dinsdagmiddag 26 juni een voetbaltoernooi. Er zijn gemixte teams 

gemaakt van de kinderen van groep 1-4 en van groep 5-8.  

In de bijlage vindt u de indeling in de teams. Het zou leuk zijn als de kinderen in de 

kleur van het land op school komen (bijvoorbeeld een T-shirt)  

 

Bezoek Koehoal groep 7,8 

De kinderen van groep 7 en 8 zullen woensdag 27 juni een bezoek brengen aan Koehoal , 

een WOII bunker aan de zeedijk in Tzummarum. 

Meester Halbe Hageman zal de kinderen daar aan de hand van een 

PowerPointpresentatie het e.e.a. vertellen over de oorlog die in de lucht werd 

uitgevochten boven Friesland. Tijdens een korte speurtocht in de bunker, inclusief 

korte opdrachten, komen de kinderen in aanraking met verschillend beeldmateriaal en 

met voorwerpen uit de betreffende periode. Het bezoek aan de bunker duurt ca. 60 

minuten. De bunker biedt slechts ruimte aan ca. 12 kinderen, dus wij zullen ons 

opsplitsen in een groep van 10 en een groep van 9. 

We vertrekken 8:30 uur op de fiets vanaf school. Om 9:00 uur start de eerste groep in 

de bunker en de andere groep doet op dat moment een buitenactiviteit. Om 10:00 uur 

wisselen we om.  

We zijn deze ochtend op tijd op school terug. 

 

Schoolfotograaf: 

Donderdag 28 juni komt de schoolfotograaf op school. We beginnen met de broer/zus 

foto. Wilt u dat uw kinderen met elkaar op de foto komen zorg er dan voor dat u half 9 

bij de fotograaf bent.  

 

Groepsbesprekingen leerlingen vrij: 

In verband met de groepsbesprekingen zijn de leerlingen vrij op vrijdag 29 juni. 

 

Betaling schoolreisje: 

Alle schoolreizen zijn geboekt. 

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 gaan do. 5 juli met de trein naar Monkeytown Leeuwarden  € 12.50 

Groep 3-6 gaan do. 5 juli met de bus naar Duinezathe    € 35.00  

Groep 7-8 gaan 2, 3 en 4 juli op kamp naar Vlieland    € 70.00 
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