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Snypsnaren

september 2020

Start van het nieuwe schooljaar
Maandag 17 augustus zijn we het nieuwe schooljaar gestart. Om 8.20 uur stonden de koffie en thee klaar en
konden we op het schoolplein onder het genot van een bakje elkaar ontmoeten en de vakantieverhalen horen.
Het was fijn om elkaar weer te zien en te spreken na een bijzonder schooljaar met lesgeven op afstand en
beperkingen in de fysieke contacten. De coronatijd is helaas nog niet voorbij en we hebben ook dit schooljaar te
maken met de richtlijnen vanuit het protocol, gebaseerd op de adviezen van het RIVM, wat door de gezamenlijke
onderwijsorganisaties is opgesteld. Op de Oerdracht houden we ons aan het protocol. In de bijlage bij deze
Snypsnaren vinden jullie dit protocol.
Omdat we een kleine school zijn en veel ruimte hebben, is het hanteren van de 1 ½ meter afstand goed te doen.
De 1 ½ meter afstand tussen volwassenen blijft ook voor ons een belangrijk punt. Ouders in school zijn volgens
het protocol toegestaan (II.2), onder voorwaarde van het “strikt toepassen van triage”. In de bijlage vinden jullie
de checklist voor bezoekers. We vragen dit lijstje door te nemen, mochten jullie in school willen komen, en de
adviezen uit deze lijst op te volgen. Bij het binnenkomen in de school is van belang dat de 1 ½ meter afstand tot
andere ouders en tot de leerkrachten wordt gehanteerd.
In hoofdstuk IV.3 vinden jullie de regels betreffende het thuis houden i.v.m. ziekte. We hebben de afgelopen
week gemerkt dat er gehandeld wordt volgens deze richtlijnen en dat is mooi. Voor alle duidelijkheid staan de
thuisblijfregels in hoofdstuk IV nog even op een rijtje. We hopen dat dit protocol voldoende informatie geeft. Zijn
er vragen, dan kunnen jullie altijd bellen of mailen naar school.

Schooltijden
De schoolbel gaat iedere ochtend om 8.15 uur. De leerlingen van gr. 3 t/m 8 komen dan binnen, hangen hun jas
op en leggen de tas in de daarvoor bestemde bakken en gaan vervolgens naar hun klas. Om 8.20 uur beginnen de
lessen. Juf Anita en juf Elske zijn ’s morgens op het schoolplein en nemen de kinderen mee in de klas.

Gouden Weken
De eerste weken van een nieuw schooljaar noemen we de Gouden Weken. In deze weken staat de
groepsvorming centraal. Een positief groepsklimaat is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.
Daarom besteden we daar veel aandacht aan. Samen spelen en werken, elkaar (opnieuw) leren kennen en
vertrouwen, de regels en afspraken op school met elkaar bedenken en afspreken, allemaal zaken die in deze
weken aan de orde komen. Op Klasbord hebben jullie al verschillende foto’s kunnen zien van activiteiten in de
Gouden Weken.

Klasbord
We hebben een nieuwe Klasbordgroep aangemaakt voor dit schooljaar. Vanwege het leerlingaantal en de
gezamenlijkheid, hebben we dit jaar één klasbordgroep voor de hele school. Naast foto’s kunnen we ook urgente
mededelingen via Klasbord melden. Alle ouders van de leerlingen van school die vorig jaar in een Klasbordgroep
zaten, zijn overgezet naar de nieuwe Klasbordgroep. Ouders, maar ook pakes of beppes, die nog geen volger zijn,
kunnen dat worden en meegenieten van de prachtige foto’s. De werkwijze is eenvoudig:
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Techniek op school
Vanaf 2020 zijn basisscholen in Nederland verplicht om wetenschap en techniek aan te bieden op school. Dit is
belangrijk omdat de maatschappij een steeds grotere kennis van wetenschap en techniek vraagt. Techniek is
overal om ons heen en kinderen vinden dat vanzelfsprekend. Bij techniek gaat het om een onderzoekende en
probleemoplossende houding. Leerlingen ontwikkelen daarmee de zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals
creativiteit, kritisch denken en samenwerken en ict-geletterdheid. Techniek is niet alleen een apart vak, het zit
ook verweven in verschillende vakken, zoals taal, rekenen, crea, aardrijkskunde en geschiedenis.
Op de Oerdracht gaan we dit schooljaar ook meer met techniek aan de slag. Onze stichting, CBO De Greiden,
heeft een techniekmethode aangeschaft die rouleert op de scholen. Wij hebben deze techniekdozen tot de
herfstvakantie. Voor de vakantie waren de dozen al op school en hebben de kinderen van de bovenbouw er al
even mee gewerkt. De komende weken gaan alle groepen ermee aan de slag.
Daarnaast gaan de leerlingen van de bovenbouw deze maand 2x naar een workshop techniek van Technolab.
Vorig schooljaar hebben we daar ook workshops gevolgd. Op vrijdag 25 september is er een workshop waarin op
spannende wijze onderzoek centraal staat en op woensdag 30 september gaat het over Techniek en toekomst. De
kinderen van de bovenbouw krijgen verdere informatie hierover van juf Ankie en juf Fenneke.

Luizencontrole
Zoals we gewend zijn, controleren we iedere eerste week na een vakantie de kinderen op de aanwezigheid van
hoofdluis. Vorige week donderdag dag hebben de luizenmoeders: Maaike Steigenga, Annemarie Hannema en
Grietje Captein (met het houden van 1 ½ meter afstand tot elkaar) 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.

Kijkochtenden week 14-18 september
De informatieavond of het inloopuurtje zoals we dat de afgelopen jaren hebben gehouden, willen we dit jaar op
andere wijze vormgeven. Alle ouders krijgen de gelegenheid om in de week van 14-18 september een kijkje in de
groep te nemen van 8.20 – 9.15 uur. We maken een rooster waarop jullie kunnen intekenen, zodat we maximaal
2 ouders in de klas hebben en daarmee de 1 ½ meter afstand kunnen garanderen. Jullie ontvangen hierover nog
een mail.

Samenwerking met CBS De Reinbôge in Tjerkwerd
Voor de zomervakantie hebben we een ouderbijeenkomst gehad met de ouders van de bovenbouw van dit
schooljaar. We hebben gesproken over hoe we dit schooljaar met een kleine bovenbouwgroep het tot een leuk
en succesvol jaar kunnen maken. Daarbij kwam het idee om samen te werken met een andere kleine school in de
buurt. We hebben contact gezocht met de Reinbôge in Tjerkwerd. Zij staan positief tegenover een samenwerking.
We hebben besproken om samen de gymmen in de gymzaal van oktober t/m april. Momenteel zijn we in
bespreking met de school van Tjerkwerd en de gemeente over de praktische uitwerking.
Het ligt ook in de bedoeling om een techniekmiddag samen met de leerlingen van Tjerkwerd te organiseren.

Schoolgids 2020-2021
Ieder schooljaar maken we een schoolgids. In de schoolgids van de Oerdracht staat veel informatie over de
school. De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de medezeggenschapsraad. Begin september
komt de schoolgids op de website van de Oerdracht (www.oerdracht.nl). Een papieren versie is op school
verkrijgbaar.
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Folders
Aan het begin van ieder schooljaar krijgen we op school folders met aanbiedingen voor tijdschriften, boeken,
abonnementen o.i.d. We geven deze materialen mee aan de kinderen. Het is aan jullie de keuze om daar al dan
niet iets mee te doen. Het is vrijblijvend.

Gymschoenen voor het speellokaal
Groep 3 is dagelijks een poosje in de kleutergroep. Ze gaan dan soms ook mee naar het speellokaal. Het is
belangrijk dat de kinderen van groep 3 dan hun eigen gymschoenen kunnen dragen i.v.m. de gladheid.
Willen de ouders van de kinderen van groep 3 hun gymschoenen meegeven naar school?

Plastic of papieren tasjes
De kleuters krijgen geregeld werkjes mee naar huis. Het is handig om deze mee te geven in plastic of papieren
tasjes. Hebben jullie die thuis nog liggen? Juf Anita wil ze graag gebruiken.

Maandkalender september 2020

September 2020
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

31

1
19.30 uur:
startoverleg
MR en OR

2

3

4

5

6

7

8
Froukje
Nauta komt

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
Fietsclinic
bovenbouw

25

26

27

1

2

3

4

Start van de
plusklas in
Makkum

Kinderpostzegels
Nationale
Kraanwater

28
1e muziekles
van juf
Jeanette

29
Froukje
Nauta komt

30

Excursie
Techniek
bovenbouw
“CSI
Science”

Start
Kinderboekenweek thema:
“En toen…”
Excursie
bovenbouw
“Techniek en
toekomst”

Om alvast te noteren
Ma. 12 – vrij. 16 oktober:
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