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Kinderboekenweek
Gisteren is de Kinderboekenweek met het thema “En toen…” van start gegaan. De gezamenlijke opening was in
de hal van de school, waar de ouderraad een mooie themahoek had gemaakt. De jongste en de oudste leerling
van school, Sanne en Stijn, hebben de Kinderboekenweek officieel geopend met het doorknippen van een
meetlint. Elk kind kreeg daarna een meetlint. Dat gebruiken de kinderen de komende week om te kleuren
hoeveel ze gelezen hebben: elke 10 bladzijden is 1 cm. Welmoed en Rosa, de “tweeling” in de bovenbouw lazen
het boek “De tweeling” voor. Op Klasbord vinden jullie leuke foto’s hiervan.
Dit jaar is er vanwege de coronacrisis geen afsluiting in school met ouders en belangstellenden, maar wij gaan er
wel met de kinderen op uit! Er staan 2 excursies gepland de komende week. Maandagmiddag gaan we naar
Siersmederij Schellevis en woensdagmiddag naar de Grutterswinkel en de Spintol Poppenhuizen. Dichtbij huis
gaan de kinderen bekijken en beleven hoe het vroeger was. Mooi dat dat in Exmorra kan!
Dinsdagmiddag komt onze leesconsulente, Froukje Nauta, met een leesbevorderende activiteit in alle groepen,
want daar gaat het per slot van rekening om: dat de kinderen enthousiast worden om te gaan lezen!

Corona
Het coronavirus houdt ons bezig en dat zal waarschijnlijk de komende tijd nog wel zo blijven. Na de
persconferentie van afgelopen maandag, heeft ons bestuur de maatregelen aangescherpt. De regel is dat alleen
bij noodzaak volwassenen in school mogen komen, het liefst op afspraak. Daarbij wordt natuurlijk de triage in
acht genomen. Ten allen tijde is het van belang dat de 1 ½ meter afstand wordt gehanteerd tussen volwassenen
in school en daarbuiten. We gaan ervan uit dat jullie alert blijven.
In de bijlage vinden jullie het laatste protocol (versie 22 september) voor de basisscholen. Ook de vernieuwde
beslisboom in geval van verkoudheid bij kinderen van de basisschool is toegevoegd als bijlage bij deze mail.

Ventilatie
Er is de laatste tijd veel aandacht voor ventilatie in schoolgebouwen. Het is mogelijk dat ventilatie een rol speelt
bij de verspreiding van het coronavirus. Uit voorzorg houden we ons aan de adviezen van het RIVM hieromtrent.
Onze school beschikt over ventilatiesystemen in de verschillende klaslokalen. Installatiebedrijf Yntema heeft
onlangs de systemen gecontroleerd en onderhoud gedaan.
De leerkrachten hebben aandacht voor ventilatie van de klaslokalen. De ventilatieroosters in de ramen staan
open en in de pauzes, of indien mogelijk ook tijdens de lessen, gaan de ramen open. Onze groepen zijn klein en
de ruimtes groot, waardoor er voor de leerlingen voldoende frisse lucht is. Nu de temperatuur buiten lager wordt,
is het wel van belang dat de kinderen warmere kleren dragen. Door het vele ventileren is het soms fris in de
klaslokalen.

Online lesgeven
In de periode dat de school gesloten was, hebben we online lesgegeven. Op de Oerdracht maakten we gebruik
van Google Hangouts. Dat kon vlot geregeld worden en zo kreeg de bovenbouw al direct videobellend les.
Op stichtingsniveau gebruiken we nu Teams. Via Teams zijn en worden verschillende vergaderingen gehouden.
Inmiddels is Teams ook voor de leerlingen aangemaakt. Mocht het weer nodig zijn, dan maken we gebruik van
Teams voor het lesgeven op afstand. Binnenkort ontvangen jullie een mail met daarin de gegevens die nodig zijn
om Teams te activeren. Zijn er problemen, trek dan gerust aan de bel. Samen komen we eruit.
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Gymnastiek in Parrega
Vrijdag 2 oktober starten de gymlessen in de sporthal. De kinderen van de Oerdracht hebben dit seizoen gymles
samen met de kinderen van de Reinbôge in Tjerkwerd. De gymlessen worden in de sporthal in Parrega gegeven.
De bovenbouw vertrekt om 9.00 uur richting Parrega. Onderweg komt de bovenbouw van Tjerkwerd erbij in de
bus. De bovenbouw is om 10.50 uur weer terug bij school. De middenbouw vertrekt om 10.20 uur vanaf school.
Zij rijden ook langs Tjerkwerd, waar de middenbouw instapt. Om 12.00 uur zijn ze weer terug.
Het is van belang dat de kinderen sportkleding en sportschoenen dragen in de gymzaal. Zorgen jullie ervoor dat
de kinderen die vrijdag meenemen?

AVG
Aan het begin van het vorig schooljaar hebben jullie een formulier ingevuld, waarop jullie konden aangeven waar
de foto’s van jullie kind(eren) voor mogen worden gebruikt. Hiervoor hebben we toestemming van jullie nodig. In
principe geldt deze toestemming voor de periode dat jullie kind(eren) op school zit(ten). Willen jullie iets wijzigen,
dan is dat mogelijk door het formulier uit de bijlage in te vullen en op school in te leveren.

Muziek
Na de herfstvakantie beginnen de muzieklessen weer. Dit schooljaar hebben we een andere vakleerkracht.
Meester Erwin de Ruijter uit Bolsward gaat de muzieklessen verzorgen. Hij komt op maandagmiddag, 15 x in dit
schooljaar.
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