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NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA
Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte
te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig ?

Zomerreces:
In verband met de vakanties die er aan zitten komen gaan ook
wij met zomerreces. Even twee maanden rust en in augustus
of september gaan we weer volop aan de slag. Mocht er in de
tussentijd wat zijn, meldt het bij de gemeente of zoek één van
de bestuursleden op.
Behoud peuterschool en TSO bij CBS de Oerdracht:
U heeft vast wel ergens meegekregen dat de toekomst van de
peuterschool en de TSO op losse schroeven stond. Na het
faillissement van Sisa, is het bedrijf overgedragen aan
de overnemende partij Kids First. Deze organisatie had
aangegeven niet alle locaties over te nemen en ook Exmorra
niet. Dat zou betekenen dat er vanaf het volgende schoojaar
geen peuterschool en geen TSO meer in Exmorra zou zijn.
Een aantal moeders hebben dit niet zonder slag of stoot
geaccepteerd. Zij zijn het gesprek aangegaan met Kids First
en zijn ook op zoek gegaan naar een nieuwe organisatie die
wel de peuterschool en TSO in Exmorra wil draaien.

Uiteindelijk heeft Kids First na het gesprek aangegeven toch in
Exmorra te willen blijven en de werkzaamheden te hervatten.
Dat is super goed nieuws ! Grote dank aan de inzet van alle
ouders, maar vooral dank aan de 3 betrokken moeders die de
kar hebben getrokken. GEWELDIG !!

Bediening brug Eksmoarstersyl:
Meerdere malen hebben we contact gehad met de gemeente
SWF inzake de bediening van de brug op de Syl. De
gemeente heeft met ons meegedacht en van alle waterkanten
borden opgehangen met telefoonnummers om tijdige opening
van de brug te organiseren. De gemeente heeft ons ook
gevraagd als de brug niet tijdig wordt opengedraaid, dit bij hen
te melden. Dit vragen wij dan ook aan u. Heeft u klachten over
de bediening, wilt u dit dan mailen naar Info@exmorra.nl ter
attentie van Hilda Ettema. Hierbij graag vermelden, datum
en tijd van het moment.

Pannaveld:
We zijn weer een stapje verder met het pannaveld. We
hebben een begroting gemaakt en hebben al een aantal
financiële toezeggingen gekregen, zodat de kans groot is dat
het project ook financieel mogelijk is. We hebben een aantal

mensen bereid gevonden om de ondergrond samen neer te
zetten en de bak uit te graven. Inmiddels is het team voor het
snijden van het hekwerk ook klaar. Weer een stapje vooruit.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !
Website en emailadres dorpsbelang Exmorra:
www.exmorra.info en info@exmorra.info. Een groet
namens Dorpsbelang: Pieter Jan van Ooij, Hilda Ettema,
Chris Drost, Sylvia Hemminga, Barbara Overwater en Sarie
Lycklama à Nijeholt.

