CBS ‘De Oerdracht’
Van der Weijstrjitte 12
8759 LJ EXMORRA
Tel: 0515-575157
oerdracht@degreiden.nl

Snypsnaren

oktober 2019

Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober is de start van de landelijke Kinderboekenweek. Het thema is dit schooljaar “Reis
mee”. De ouderraad heeft in de hal al een prachtige themahoek gemaakt. De komende week vullen we
deze hoek aan met boeken over het thema reizen. De kinderen mogen ook zelf boeken meenemen.
We openen de Kinderboekenweek woensdagmiddag met een leuke activiteit met de kinderen.
De afsluiting van de Kinderboekenweek is op donderdag 10 oktober. Iedereen is dan welkom om 13.15
uur in de school. We houden dan de finale van de voorleeswedstrijd. In de bovenbouw wordt deze week
de voorronde gehouden. De 3 leerlingen die hieruit naar voren komen, lezen een stukje voor aan alle
kinderen van school. De jury bepaalt de wie er door mag gaan naar de volgende ronde. Afsluitend
zingen de kinderen het Kinderboekenweeklied. Daarna is er gelegenheid om een kijkje te nemen in de
groepen, om te kijken hoe er gewerkt is aan het thema.
Feestelijke opening van Kinderboekenweek in de Bibliotheek
In de meeste bibliotheken van Mar en Fean (ook in Bolsward) wordt de
Kinderboekenweek feestelijk geopend op woensdag 2 oktober
van 15.00 tot 16.30 uur. Er zijn verschillende gezellige activiteiten te doen,
met als centrale activiteit het bouwen van een groot, gezamenlijk voertuig
van kosteloos materiaal. Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn
van harte welkom en de toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Informatie-uurtje over school: 15 oktober
In de zomerschoolkrant stond deze al aangekondigd: een informatieavond over de toekomst van school.
De afgelopen jaren daalde het leerlingaantal van onze school. Veel scholen, en dan vooral de kleine
scholen op het platteland, hebben, net als wij, last van de krimp. Op de Oerdracht kwam daar het
afgelopen schooljaar nog bij dat er 3 gezinnen zijn verhuisd. Zoals het er nu uit ziet, heeft de school de
komende jaren bestaansrecht, maar blijft een kleine school. Dat roept bij ouders vragen op. Is het goed
voor een kind om op een kleine school te zitten? Heeft het nadelen of juist voordelen? In de MR en de
OR hebben we het hierover gehad. We willen graag met elkaar hierover in gesprek gaan. Gerben
Postema, oud-directeur van zowel een grote school (Wommels) als een heel kleine school (Spannum)
komt op de Oerdracht om met ons zijn ervaringen te delen en in gesprek te gaan. Alle ouders zijn van
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. We beginnen om 19.30 uur. Graag horen we via de mail of en
met hoeveel personen jullie aanwezig zijn: oerdracht@degreiden.nl. We hopen dat jullie allemaal
komen.
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Korfbalpaal op het schoolplein
Sinds enkele weken staat er een prachtige korfbalpaal op ons schoolplein. De paal is
een gift van de korfbalvereniging Westergo uit Bolsward. Zij hebben een nieuwe
spelvorm, het 2×2 KorfbALL, ontwikkeld. Daarmee hebben ze een bijdrage uit het
Innovatiefonds gekregen en aan de scholen een korfbalpaal aangeboden. Binnenkort
krijgen we een clinicvan 2×2 KorfbALL en een echte korfbal.
Meer informatie kunnen jullie lezen op: https://kvwestergo.nl/2x2-korfball/

Gymnastiek in de sporthal in Makkum
Deze week begint de maand oktober en dat betekent dat de gymlessen weer in de sporthal in Makkum
worden gegeven. De gymlessen zijn op vrijdagmorgen of vrijdagmiddag. Op dit moment is dat nog niet
duidelijk. In de gymzaal zijn gymschoenen met lichte zolen verplicht. Verder is het nodig dat de
kinderen gymkleren meenemen.

Reiskosten bij excursies
De afgelopen jaren vulden ouders die leerlingen vervoerden naar een excursie een declaratie
reiskostenformulier in. Vrijwel alle ouders gaven aan geen gebruik te maken van de vergoeding en deze
aan het schoolfonds toe te voegen. De regeling dateert uit de tijd dat er een budget voor reiskosten
was. Deze regeling is er niet meer. Daarmee vervalt ook de noodzaak om het formulier in te vullen.

Ouderbijdrage
Graag willen we ook dit schooljaar weer de ouderbijdrage van jullie ontvangen. Met deze bijdrage
worden activiteiten betaald die niet door de overheid worden vergoed. Het gaat bv. om extra kosten die
gemaakt worden voor vieringen, excursies en sportevenementen. We hebben de ouderbijdrage dit
schooljaar vastgesteld op € 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. vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020 en de volledige naam van jullie kind(eren)
• Graag voor 1 december 2019

Excursies in alle groepen
Op donderdag 31 oktober gaat de bovenbouw op excursie naar het Spoorwegmuseum in Sneek. Het
vertrek is rond 9.30 uur van school. Wie wil meerijden naar Sneek? Reacties naar
agegietema@degreiden.nl.
Op woensdag 6 november gaat juf Annie met de middenbouw op excursie naar het Jopie
Huismanmuseum in Workum. Het vertrek is ook rond 9.30 uur vanaf school. Wie kan en wil mee met juf
Annie en de middenbouw? Graag reacties naar: anniehoekstra@degreiden.nl
Op dinsdag 12 november gaat juf Anita met de kleuters op excursie naar het Rijsterbos. Daar gaan met
een opdrachtboekje ze het paddestoelenpad volgen. Een spannende en actieve speurtocht!
Het vertrek is om 9.30 uur van school. Om 12.00 uur hopen ze weer terug te zijn.
Wie kan en wil mee meerijden met de kleuters en juf Anita? (anitaduiker@degreiden.nl)

Dierendag
De kleuters werken in deze periode aan het thema “Dieren”. Op vrijdag 4 oktober is het officieel
dierendag. Omdat de kleuters dan niet op school zijn, mogen zij op donderdag een dierenknuffel
meenemen.
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Maandkalender oktober 2019
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Om alvast te noteren

Woensdag 6 november:10.00-11.30 uur: GroenDoen Excursie 3/4/5 naar Jopie Huisman in Workum
Dinsdag 12 november: 10.00-11.30 uur: GroenDoen Excursie gr. 1-2 naar Rysterbos
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