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Start van het nieuwe schooljaar
Maandag 26 augustus zijn we het nieuwe schooljaar gestart. Om 8.20 uur stonden de koffie en thee klaar en
konden we op het schoolplein onder genot van een bakje elkaar ontmoeten en de vakantieverhalen te horen.
Het was een zeer warme start van het nieuwe schooljaar. We hopen dat wanneer de warmte weer voorbij is, we
blijvend in een warme sfeer dit schooljaar met elkaar samenwerken.

ICT-zaken
In de zomervakantie is er hard gewerkt op school door Forcys, het bedrijf dat onze ICT-voorzieningen verzorgd.
Ale computers zijn overgezet op Windows 10. De verouderde server van de Oerdracht is vervangen door een
nieuwe en snellere. Iedereen heeft een nieuwe emailadres van de Greiden gekregen. Het schoolmailadres is:
oerdracht@degreiden.nl. Het mailadres van juf Janna, onze IB-er is: ib.oerdracht@degreiden.nl. De
veranderingen zijn enerzijds om mee te gaan met vernieuwingen binnen de ICT, maar ook vanwege de wet op de
bescherming van de persoonsgegeven (AVG). Deze nieuwe manier van werken is veiliger.

Korfbaltoernooi
Woensdag 18 september is het jaarlijks korfbaltoernooi in Bolsward. Meester Age inventariseert of in de groepen
5 t/m 8 belangstelling is om mee te doen en geeft de leerlingen op. We houden jullie op de hoogte.

Luizencontrole
Zoals we gewend zijn, controleren we iedere eerste woensdag na een vakantie de kinderen op de aanwezigheid
van hoofdluis. Vorige week woensdag hebben de luizenmoeders: Maaike Steigenga en Annemarie Hannema dat
weer gedaan. Alle kinderen zijn luizenvrij! Dat is mooi. Blijven jullie thuis ook alert op de aanwezigheid van luizen?
Na de herfstvakantie is de volgende controle.

Bereikbaarheid
Soms gebeurt het dat een kind onder schooltijd ziek wordt of dat er iets voorvalt waarbij contact met een ouder
of verzorger van de leerling nodig is. Daarom willen we graag van iedere leerling de telefoonnummers die we in
zo’n geval kunnen bellen. Van de meeste leerlingen hebben we deze nummers. Misschien zijn er wijzigingen t.o.v.
vorig schooljaar. Wilt u deze namen en nummers in dat geval doormailen aan school (oerdracht@degreiden.nl)?
Dan maken we de lijst voor dit schooljaar weer compleet en actueel.
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Snappet
De ouders van de leerlingen van de bovenbouw hebben vast al gehoord van hun kinderen dat iedere leerling van
groep 7 en 8 een eigen chromebook heeft. De chromebooks zijn net als de tablets van Snappet. De leerlingen
maken er hun reken- en spellingwerk op. Wij hebben de chromebooks, net als de tablets, in bruikleen. Daarvoor
betalen we een borg. Wanneer een tablet of chromebook defect raakt, krijgen we een nieuwe. Is er een uiterlijke
beschadiging te zien, dan worden de kosten in rekening gebracht. De tablets en chromebooks hebben een goede
beschermhoes, maar door een ongelukje of door ruw gebruik kan er een beschadiging optreden. In dat geval
nemen contact op met de ouders. De verzekering dekt veelal de kosten.

Informatie uurtje op school: 11 september
Op woensdag 11 september houden we, net als vorig schooljaar, een informatie-uurtje van 16.30-17.15 uur.
Ouders, maar ook pakes of beppes en andere belangstellenden, zijn welkom om met hun kind(eren) een kijkje te
nemen in de klassen. De lesmaterialen kunnen bekeken worden. In de bovenbouw laten de kinderen zien hoe hun
nieuwe chromebook werkt. We hebben een nieuwe methode voor Begrijpend Lezen in de midden- en
bovenbouw. Natuurlijk is er in de kleutergroep ook veel te zien. We hopen jullie te ontmoeten! Koffie en thee
staan klaar in de hal.

Schoolgids 2019-2020
In de schoolgids van de Oerdracht staat veel informatie over de school. Ieder jaar wordt de schoolgids opnieuw
vastgesteld. De schoolgids komt deze week op de website van de Oerdracht (www.oerdracht.nl) Een papieren
versie is op school verkrijgbaar.
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