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Nationaal Schoolontbijt: dinsdag 5 november
Op dinsdagmorgen 5 november doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Eéns per jaar wordt dit schoolontbijt georganiseerd. Het doel is om de kinderen bewust
te maken van het belang van ontbijten. En natuurlijk is het gewoon leuk en gezellig om
samen met elkaar te ontbijten.
We starten de dag als de bel gaat met een gezamenlijk ontbijt in de hal. We krijgen een
ontbijtpakket en de ouderraad helpt bij klaarzetten deze ochtend.
De kinderen hoeven deze dag thuis dus niet te ontbijten!

Stakingsdag 6 november
Op woensdag 6 november is er opnieuw een landelijke stakingsdag voor het onderwijs. Het team van de
Oerdracht staat achter de initiatieven die leiden tot meer investeringen in het onderwijs. Vooral het
lerarentekort, wat in onze regio nog enigszins meevalt, maar elders schrijnend is, vraagt aandacht. Na
de vorige stakingen zijn er gesprekken in gang gezet en afspraken gemaakt. Het lijkt ons op dit moment
minder effectief om opnieuw te staken. De Oerdracht is de deze ochtend dus gewoon open. Ook de
plusklas en de plusklas in Makkum gaan deze ochtend door. ‘s Middags staat er een studiemiddag
gepland. Dat betekent dat de school om 12.00 uur uit gaat.

De Legoman: donderdag 14 november
Vanuit de ouderraad kwam de vraag om een herhaling van de succesvolle naschoolse
activiteit van vorig jaar. Dat is gelukt! De Legoman, Jeen Roskam, komt donderdag
14 november voor de 2e keer naar de Oerdracht voor een lego uurtje met de kinderen.
Iedereen die wil kan meedoen. Vanaf maandag kunnen de kinderen zich opgeven voor
deze activiteit. In de hal staat het bord, waar ze hun naam op kunnen schrijven.
De kinderen krijgen eerst wat te eten en te drinken. Om 14.15 uur begint het legobouwen
Begeleiding van enkele ouders wordt erg gewaardeerd. Graag horen we wie aanwezig wil zijn.

Verkeersflits dinsdag 26 november
Op dinsdagmorgen 26 november komen er 3 gastdocenten van Veilig Verkeer Nederland. Zij geven in
alle groepen één of meerdere praktische verkeerslessen. Onze school is door Veilig Verkeer Nederland
geselecteerd om hier gratis aan mee te doen. We starten de dag met een fietscheck in het kader van de
Actie Zichtbaarheid. Alle kinderen mogen daarom deze dag hun fiets meenemen naar school.
Voor de kinderen van de middenbouw is een fietsparcours een onderdeel van de lessen. Voor hen is het
zeker nodig om de fiets mee te nemen. Voor de bovenbouw zijn er verschillende lessen, waaronder
informatie over de dode hoek en afleiding op de fiets. Het belooft een interessante en leerzame
ochtend te worden.

Ouderbijdrage
Van een aantal ouders hebben we inmiddels de ouderbijdrage ontvangen. Willen degenen die dat nog
niet gedaan hebben, dit alsnog doen? (graag voor 1 dec.) De ouderbijdrage bedraagt € 40,- per kind.
Jullie kunnen dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0326 5342 96 op naam van CBS De
Oerdracht Exmorra o.v.v. ouderbijdrage 2019-2020 en de volledige naam van jullie kind(eren)
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Luizencontrole
De kinderen zijn deze week voor de 2e keer dit schooljaar gecontroleerd op de aanwezigheid van
hoofdluis. Alle kinderen zijn gelukkig luizenvrij. We horen berichten dat op sommige scholen in de buurt
wel hoofdluis heerst. Alert zijn blijft dus belangrijk! Vronie en Maaike, bedankt voor jullie inzet.

Maandkalender november 2019

November 2019
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

4

5
8.20 uur:
Nationaal
Schoolontbijt

6
9.30-12.00 u:
Excursie 3/4/5
naar Jopie
Huisman in
Workum
12.00 uur:
Studiemiddag
Kinderen vrij

7

8
9.00 uur:
Tandenpoetsles
3/4/5

9

10

10.15 uur:
Tandenpoetsles
7/8
15

16

17

19.30 uur: MR
20.30 uur: OR

11
Sint-Maarten

12
9.30 -12.00 u:
Excursie 1-2
naar Rys

13
2e Muziekles
van juf
Jeanette

14
14.15 uur:
De Legoman
op school

18

19
Froukje Nauta
komt

20

21

22

23

24

Oudergesprekken
26
9.00-12.00 uur
Verkeersflits
alle groepen

Oudergesprekken
27
3e Muziekles
van juf
Jeanette

28

29

30
Juf Annie
jarig

1

25

20.00 uur:
GMRvergadering

Om alvast te noteren

Donderdag 5 december Sinterklaasfeest op school
12.00 uur: school gaat uit
Donderdag 19 december 17.00 uur: Kerstfeest
Vrijdag 20 december
12.00 uur: Kerstvakantie

Voorlezen met juf Gienie in de
Kinderboekenweekleeshoek in de hal
De boekentrein rijdt door de school:
opening van de Kinderboekenweek
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