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Klasbord
Sinds vorige week werken we op school met Klasbord. We gebruiken Klasbord om foto’s van leuke
activiteiten te delen met ouders. Voorheen deden we dat via Facebook, de website of via de app. Deze
manieren zijn niet veilig en voldoen niet aan de AVG.
Alle ouders hebben een inlogcode van hun groep gekregen. Inmiddels zijn de foto’s van de Verkeersflits,
de korfbalclinic en de Legoworkshop al gedeeld via Klasbord.

Sinterklaas op school
Op 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Natuurlijk hopen we dat de Sint met zijn
Pieten ook dit jaar een bezoekje brengt aan school. Of dat lukt, tja dat moeten we afwachten. In ieder
geval heeft de Oerdracht een stal voor het paard van Sinterklaas. Met spanning volgen de kinderen alle
ontwikkelingen van Sint en zijn Pieten op het Sinterklaasjournaal.

We verwachten Sinterklaas op donderdagochtend. Om 8.20 uur verzamelen we allemaal op het grote
plein. Ook de kleuters verwachten we deze ochtend daar. Samen wachten we op de komst van de Sint.
Na de aankomst van de Sint verzamelen we in de hal van de school. Daar heten we de Sint welkom en
zingen een paar liedjes. Ook de peuters met hun ouders, of andere belangstellenden zijn van harte
welkom. Na dit korte samenzijn gaat de Sint naar de verschillende groepen.

Kerstknutseldag op 12 december
Op donderdag 12 december houden we de inmiddels al traditie geworden kerstknutseldag. Een aantal
ouders, Jilda, Saskia, Anke en Irma hebben zich opgegeven om mee te werken. Vanuit de ouderraad
werken Vronie en Jolanda mee. We starten na de 1e pauze. Om 10.00 uur staat de koffie/thee klaar voor
de hulpouders. De kinderen doen via een rouleersysteem een aantal activiteiten.
Graag willen we dat de kinderen deze dag van huis meenemen:
• Kerstspullen voor in een kerststukje: kaars, kleine ballen, stukje kerstslinger e.a.
• Een snoeischaartje

Kerstfeest in de kerk
Op donderdag 19 december vieren we met elkaar het Kerstfeest in de kerk van Exmorra. Het kerstfeest
begint, zoals we dat de afgelopen jaren gewend zijn, om 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom om dit
feest met ons mee te vieren.
Snypsnaren

CBS “De Oerdracht”

Schooljaar 2019 - 2020

Afscheid en welkom
Eind december nemen we afscheid van Jelmer en Sybren de Vries. De familie de Vries verhuist in de
kerstvakantie naar Dedgum. Jelmer en Sybren gaan dan in Parrega naar school. Dat betekent dat we
ook afscheid nemen van Vronie, een actief en betrokken ouderraadslid. En ook Rintsje, altijd bereid om
mee te werken op school, zullen we missen. We willen jullie hartelijk bedanken voor de fijne tijd die we
met jullie gehad hebben en wensen jullie alle goeds toe in jullie nieuwe huis in Dedgum.
Een welkom is er voor Mats Buma. Mats is 24 november 4 jaar geworden en gaat vanaf die dag naar de
kleutergroep bij juf Anita en juf Fenneke. Pieter Jan Brander is momenteel aan het proefdraaien. Hij
wordt op 16 december 4 jaar en komt dan op school. Hartelijk welkom bij ons op de Oerdracht.
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9

10

11

12

Om alvast te noteren

Woensdag 5 februari:
Za. 15 -zo. 23 februari:
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