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Geachte ouders,

Mei frisse moed.
Mei frisse moed binne de bern wer op skoalle
kaam. In oare juf of master, in oar klaslokaal,
allegearre nije dingen.
Tige bliid binne we dat juf Janneke wer oan ‘e slach is nei in
skoft ôfwêzigens. Se hat der sin oan.
We hoopje op in segene skoallejier 2018 - 2019!
Uitje groep 4/6 naar Opus 3 in Dokkum
Donderdag 13 september had groep 4/6 de primeur met het eerste uitje in het
nieuwe schooljaar. In Dokkum was er bij de muziekschool Opus 3 een cultureel
programma voor de kinderen. Het was een geslaagde dag met veel muziek, dans,
kunst en mooi weer. Bedankt dat er voldoende ouders in de gelegenheid waren die
ons konden brengen en halen, van en naar Dokkum.
Vanaf a.s. maandag start het eerste muziekproject bij ons op school en krijgen de
kinderen van groep 5 en groep 4/6 saxofoon les. Groep 7/8 gaan gitaar spelen.

Burgemeester-moeder Waanders komt op
CBS De Eker op woensdag 19 september.
Burgemeester Marga Waanders zet zich woensdag 19
september in voor de cultuur en kinderen in de gemeente
Dongeradeel. De burgermoeder geeft het startsein voor
het gratis toegankelijke kinderevenement Oktobermaand
Kindermaand. Ze wordt ’s morgens om 10.00 uur
ontvangen door de kinderen van CBS De Eker in Anjum.
Tijdens de Burgemeestersactie vertelt de burgemeester de leerlingen over
Oktobermaand Kindermaand en treedt zij op als quizmaster bij het Verjaardagsspel.
De quiz is bedoeld voor kinderen uit groep 7/8.

Informatie-avond dinsdaq 2 oktober.
Dinsdagavond 2 oktober bent u, samen met uw kind, tussen 18.30
en 19.30 uur van harte welkom op de informatie-avond. U kunt dan
uitgebreid rondkijken in de klas(sen) van uw kind(eren). Uw kind
mag z’n plekje laten zien, z’n nieuwe boeken,
computerprogramma’s enz. en vertellen over de manier van werken
in z’n nieuwe klas.

Dierendag.
Op donderdag 4 oktober is het
dierendag. In samenwerking met de
Activiteitencommissie is een
programma vastgesteld.
A. In de ochtendpauze mogen dieren van huis gehaald worden door de
leerlingen van groep 3 tot en met 8 of ze worden door de ouders gebracht. Na
afloop worden de dieren weer naar huis gebracht.
B. De ouders van de kleuters mogen om 10.30 uur het dier van hun keuze naar
school brengen. De kleuters halen niet zelf een dier van huis.
C. Verder programma volgt op het schoolplein verzorgd door de
activiteitencommissie.
D. Elke klas krijgt maandag 1 oktober een kleurplaat mee en die mag op
Dierendag ingeleverd worden. Per groep worden de twee mooiste kleurplaten
beloond met een prijsje.
N.B. Het is na overleg toegestaan pony’s mee te nemen
naar het schoolplein. Toezicht van een begeleider is
noodzakelijk!

Kinderboekenweek, 3 tot en met 12 oktober
2018.
De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van
VRIENDSCHAP / FREONSKIP: Kom erbij!

Melding bij afwezigheid.
Wanneer uw kind niet aanwezig kan zijn op school dit graag telefonisch
doorgeven en niet via de app. Directe communicatie met juf of meester is
waardevol!

De grutte freugde om de lytse dingen
is it lytse geheim fan it grutte lok …..

