Chr. Basisschool ‘De Eker’
Directeur A.S. Elsinga
Burmaniastrjitte 1a
9133 MV Anjum
tel.: 0519-321387
e-mail: cbsdeeker@gmail.com
website: www.cbs-de-eker.nl

Skoallenijtsje nûmer 336
16 jannewaris 2018

Inspectiebezoek.
Eén keer in de 4 jaar komt de inspectie langs. Dit jaar zijn we weer aan de beurt. De
inspectie werkt met een nieuwe toezichtmethode, waarin het bestuur een centrale rol heeft.
Eerst wordt met het bestuur overlegd, daarna is de school aan de beurt.
Afgelopen donderdag 11 januari heeft dit zgn. bestuursgesprek plaatsgevonden. De
inspectie, bestaande uit mevrouw H. Deelstra en mevrouw Muller, werden via een
professionele powerpointpresentatie op de hoogte gesteld van de werkwijze van het
bestuur. Hierin werd o.a. aangegeven: “Hoe wordt de kwaliteit van de school gewaarborgd? Hoe zit het met de
veiligheid op school? Hoe houdt het bestuur zicht op de directeur?”
Op dinsdag 30 januari komen de beide genoemde inspecteurs op school om de leerkrachten te observeren,
samen met juf Lucie of master Elsinga. Er worden gesprekken gevoerd met
leerkrachten, de MR en de toezichthouder op het bestuur, Willem Streekstra.
U wordt t.z.t. op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek. De uitslag
wordt eind maart besproken met het bestuur.

Vrije middag.

Op dinsdagmiddag 6 februari hebben de kinderen vrij in verband met een extra personeelsvergadering. Zie

jaarkalender.

Oudergesprekken.

De 10 - minuten gesprekken voor groep 3 t/m 7 zijn vastgesteld in week 7,
op dinsdag 13 en donderdag 15 februari. Meer informatie over wanneer
u precies wordt verwacht, volgt.
Groep 8 doet niet mee aan deze 10 - minuten gesprekken omdat de
gesprekken voor een schoolkeuze nader worden overlegd.
De 10 minuten gesprekken voor groep 1 en 2 zijn in april.





Uit de jaarkalender geknipt:
15 jan. t/m 2 febr.

Cito LOVS

Dinsdag 6 febr.

Zorgvergadering, ’s middags zijn de kinderen vrij

Dinsdag 13 febr.
Vrijdag 23 febr.

10-minutengesprekken
1e rapport

26 t/m 2 maart

Voorjaarsvakantie

Feestelijke opening MFA
Nog eventjes…. Op vrijdag 23 maart vanaf 15.00 uur is het hele gebouw te bezichtigen. Meer
informatie volgt te zijner tijd.

Ssst! De tijger slaapt.
In het kader van De Nationale Voorleesdagen wordt er maandag 29
januari door de Activiteiten Commissie in een als jungle aangekleed
speellokaal voorgelezen: Ssst! De tijger slaapt.
Een leuke activiteit voor de groepen 1 en 2!

Poëzie
Van 25 t/m 31 januari is het Poëzieweek. Ook hier zal aandacht aan
besteed worden op de Eker. Er zullen veel gedichten gelezen
worden en we zullen zien of er ook poëten bij ons op school zitten.
Maandag 5 februari komt Arjan Hut op bezoek in de groepen 4 en 5.
Hij zal vertellen over zijn werk als schrijver en dichter. Daarna gaat
hij met de kinderen aan de slag om stapelgedichten te maken,
kleine gedichtjes die gemaakt worden van titels van boeken. Ze gaan creatief met taal aan de slag!

Van ons Sponsorkind.
Veel kinderen nemen elke week op maandag trouw hun zendingsgeld mee. Dit wordt o.a. besteed aan
de stichting COMPASSION. De meeste ouders zijn op de hoogte dat De Eker via deze stichting een
sponsorkind heeft. Haar naam: Christian Gee Bonsucan. We hebben een brief van haar ontvangen.
Gelukkig is er een vertaling in het Engels bijgevoegd. Zie verder de extra bijlage.

Wa ’t it hynder krije wol,
smyt him net mei de team foar de holle…..

