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Telefonisch niet bereikbaar.
De school is momenteel telefonisch niet bereikbaar vanwege een defecte
schakelkast. Deze wordt z.s.m., hopelijk vrijdag a.s., vervangen.
Wanneer u iets wilt doorgeven aan school kan dit via de schoolmail of het
telefoonnummer van meester Romke Hekstra, 0623848624.

Juf Janneke.
Juf Janneke is na de vakantie nog niet op school gekomen; haar gezondheidssituatie laat dit
voorlopig niet toe. Ze heeft te kampen met een ernstige ooraandoening.
Een aantal zaken zijn verder van belang.
Betreffende de vervanging:
A. De vervanging voor juf Janneke is als volgt geregeld. Juf Nienke neemt maandag tot
en met
woensdag groep 3/5 voor haar rekening, juf Gea donderdag en
vrijdagmorgen.
B. In groep 4 werkt juf Lucie extra op de woensdag in plaats van juf Gea.
C. Meester Henk Hiemstra neemt als extra invaller de taken van juf Nienke over in groep
6 en 7/8 op donderdag en vrijdag.

Tien-minutengesprekken groep 3.
De 10-minutengesprekken voor groep 3 worden gehouden op maandag
19 maart. De kinderen krijgen een bericht mee, waarop de tijd staat
aangegeven. Wanneer u vragen hebt, kunt u contact opnemen met juf
Nienke of juf Gea.

Van de activiteitencommissie.
Op donderdag 29 maart gaat de activiteitencommissie met de kinderen iets leuks knutselen
voor Pasen. ’s Morgens met groep 1 t/m 4 en ’s middags met groep 5 t/m 8.
Als er ouders zijn die de AC willen helpen, graag!
U kunt zich dan opgeven bij Trienke Bandstra, tel 06-51972293.

Winnaar.
Myrthe gaat naar een open dag Dockinga College, doe
mee aan een prijsvraag en wint direct een prijs. Goed
gedaan!
Teamleider Serinne van der Werf feliciteert haar.
Goed gedaan, Myrthe!

Programma Uur Cultuur.



Woansdei 9 maaie 2018 om 10.45 oere CBS De Eker te Eanjum “Praat me er niet
van” Groep 3, 4, 5, 6
Tiisdei 27 maart 12.00 –
13.00
oere
Karawane,
Tryater ensfh.; der rydt in
bus, nijs folget Groep 7, 8

Op fersyk jouwe we troch:
Earste tsjerketsjinst yn grutte seal MFA.
25 Maart is de earste tsjerketsjinst yn de grutte seal fan
it MFA.
Der is in kommisje dy’t dizze tsjinst foarm jout.
Foar de bern is der bernetsjerke. Dizze kear in
bysûndere.
Anne Martin Koree is frege in ferske yn te studearjen en
dan kin de bern it dêrnei hearre litte yn de tsjinst.
It soe moai wêze dat de bern it ferske alfêst
ynstudearje. Kinne se út folle boarst sjonge. En Anne
Martin betinkt der wol wer wat moais by. Hjirby de link
fan it ferske, dan kin der thús ek fêst oefene wurde:

https://youtu.be/a1N_Kz4CmFM
Ek goed om te witten: Freedtemiddei 23 maart is de iepen dei fan it MFA. De skoallebern
hawwe de gelegenheid fan 15.00 oere ô fit nije MFA te besichtigjen, mear nijs folget.
Wy as tsjerke presentearje ús dan ek. Foar de bern stean dan lange tafels klear mei
materjaal der op foar it meitsjen fan in peasketûke. Dizze kin dan snein meinommen wurde
nei de tsjinst.
Groetnis Jikke Koree
06-53452425

