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Belangrijk!!!!!
Bij deze nieuwsbrief zijn twee Pdf-bestanden bijgevoegd over de samenwerking van PCBO
Tytsjerksteradiel en OPO Furore in het kader van levenskrachtige onderwijsvoorzieningen. U
ontvangt een brief voor ouders en het persbericht wat binnenkort in de media zal worden
gepubliceerd. Voor de scholen in Noardburgum betekent dit dat er in de toekomst mogelijk één
gefuseerde identiteitsrijke ontmoetingsschool gerealiseerd gaat worden. In de begeleidende stukken
vindt u meer informatie.
MR-vergadering
Op 2 november aanstaande vergadert de MR op school.
Tweedaagse
Op 10 en 11 november aanstaande is meester Kees niet op school aanwezig in verband met een
tweedaagse bijeenkomst van alle directeuren van OPO Furore.
Schoolarts
Op 14 november aanstaande zal de schoolarts op school komen om de kinderen uit groep 2 te
onderzoeken. De ouders van de kinderen die worden onderzocht worden door de GGD geïnformeerd
en uitgenodigd.
Nationaal Schoolontbijt
Op 11 november aanstaande vindt het nationaal schoolontbijt plaats. Zie voor
meer info de flyer die bij deze nieuwsbrief is gevoegd.
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Kleuters op zoek naar kastanjes
De kleuters vonden dat we voor onze herfsttafel nog wat kastanjes nodig hadden. Dus zijn we op
zoek gegaan bij Jantho in de tuin! Missie geslaagd en nu maar experimenteren met potjes, schaaltjes
en de weegschaal.

Poulekampioen!!
De jongens van groep 6/7/8 van De Oerstek en De Immanuel hebben vanmiddag gestreden bij het
schoolvoetbaltoernooi in Burgum.
Na de eerste wedstrijd een goede overwinning te hebben behaald tegen de Arke, 3-0, moest er
worden gespeeld tegen 't Partoer. Na een gelijk opgaande strijd sleepte ons team er een 1-1
gelijkspel uit! Daarna was Dûbel Ien aan de beurt. Dit werd ook een knappe overwinning: 2-0.
Het werd steeds kouder op het sportpark, maar er moest nog één potje worden gespeeld tegen
Papilio. Deze werd met maar liefst 9-0 gewonnen! Wij waren klaar, de concurrentie nog niet. Ze
konden nog op doelsaldo aan ons voorbij gaan. Dit gebeurde NIET.
Gefeliciteerd jongens met dit knappe poulekampioenschap!

De volgende nieuwsbrief komt op 9 november uit.
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